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باشا حسنني محمد أحمد املعايل صاحب لحرضة

السادة أيها

املقبل؛ الشهر أيام من يوم يف العلمي الحرم هذا يف بحرضاتكم ألتقي أن مزمًعا كان
االتحاد أن غري العام، لهذا الثقايف املرصي اإلنجليزي االتحاد موسم يف متحدث آخر ألكون
بقي فما الطريق، عيلَّ َقُرص وبهذا محارضاته، برنامج يفتتح من أول يجعلني أن شاء
اليوم حديثي أن رأيتم فإن البحث، كهذا عميق موضوع بحث يستلزمه الذي الوقت يل
ولباب؛ جوهر هو مما أكثر وحدود خطوط مجرد وأنه العجلة فيه ظاهرة وأنه ، موىفٍّ غري

كريمة. فمعذرة
الشكر؛ أجزل املوقرة االتحاد هيئة أشكر أن هذه كلمتي ألقي أن قبل عيلَّ لزاًما وأرى
هذا يف لعل واألخالق، الرياضة يف إليكم التحدث فرصة السعيدة، الفرصة هذه يل أتاحت إذ
الدقيق الظرف هذا مثل يف وخاصة الناهضة، مرص شباب بها ينتفع فوائد بعض الحديث
الحرب براكني وقرب بعد عن فيه نشهد والذي العزيزة، التاريخية بالدنا تجتازه الذي
نستطيع والذي ميدان، إىل ميدان من املستعرة حممها تتنقل األرض، بقاع فوق تتفجر
من يؤدي أن وامِلْدفع السيف وراء املسترت السالح لذلك يمكن ما مدى عىل منه نقف أن

األخالق. وأمضاها، األسلحة أقوى عندي وهو السالح، بهذا وأعني وفروض، واجبات
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األخالق شأن وهو أال يجهله، من وليسمنكم بديهي موضوع يف الكالم بمطيل ولست
التاريخ سجله معروف أمر فذلك مجدها، وتشييد أركانها تدعيم يف وأثرها األمم، بناء يف

بيان. إىل يحتاج يُعْد ولم صحفه، يف
الخاصة الكتب وضع يف التنافس إىل والفالسفة واالجتماع األخالق علماء عمد ولقد
إىل تؤدي التي الطرق أسهل استنباط عىل وتحايلوا أجيالهم، أبناء بني ونرشها باألخالق،

ويتأثر. بها النشء يفيد أن
التثقيف برامج تضمينها إىل فسارعوا والتعليم، الرتبية رجال املوضوعات هذه وراقت
بث يف جهدهم األساتذة يبذل املدريس التعليم مناهج يف عنرصرئييس أنها عىل املدارس يف

شتى. طرق من عقولهم يف أصولها وغرس أبنائهم، أنُفس يف النظريات هذه
الفياضة واملؤلفات العليا، واملثل بالنصائح املألى الكتب ذلك سبيل يف التمسوا
األخالق، يف السماوية الكتب رسالة املحتوية واملصنفات والخيالية، التاريخية بالقصص

أخرى. تارة والتخويف والوعيد تارة، والرتغيب الحض ذلك يف ملتمسة
النظرية الدروس بهذه النشء يَُزوَّد أن املوضوع هذا يف األسايس الرأي وكان
من تلقن مما أفاد الحياة، ميدان يدخل أن وأوشك دراسته الفتى أكمل إذا حتى األخالقية؛

عمليٍّا. تطبيًقا الحياة شئون عىل يطبقهما أن واستطاع العقلية، الدراسات هذه
غريهم مدارس به أخذت بما أخذوا قد وكانوا األمر، آخر السادة أيها اإلنجليز جاء
للنشء، األخالق أصول تلقني يف واملدرِّس الكتاب طريق الطريق، نفس متَّبعني البالد، من
وفاجئوا الغايات، إدراك ليسهل الطرق تبسيط عىل ُطِبعوا عمليون قوم وهم اإلنجليز جاء
وما جديًدا، علًما أسميه أكاد ما اكتشاف املوضوع، هذا يف جديد باكتشاف املتمدن العالم
منذ األخالق أصول تطبيق هو ذلك القومية، الرتبية عالم يف جديًدا فتًحا آخرون يسميه
الحقل الرياضية األلعاب ميدان من متخذين الحياة، شئون عىل عمليٍّا تطبيًقا الصغر

الشاق. النفيس اإلعداد لهذا التجريبي
أمران: االكتشاف هذا إىل هداهم ولقد

يكاد بها فاآلخذ النظرية، األخالقية للدراسات إيجابية فوائد من رأوا ما قلة أولهما:
الحياة. صخور من األوىل بالصخرة يُصَدم عندما ينساها

وهي للتأثر، صالح أيَّما صالحة العجني كقطعة لينة الصغري النشء نفس أن ثانيهما:
أن لها يحب ما كل عىل وللتشكل له تتأثر أن لها يراد ما بكل املبكرة السن تلك يف
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َمَلًكا تكون أن أحببت أنت وإن شيطان، فهي شيطانًا أردتها أنت فإن عليه، تتشكل
مَلك. فهي

األلعاب ميدان واتخذوا الصغر، منذ عملية دراسة األخالق تدرَّس أن إذن اإلنجليز آثر
طويلة طريًقا اخترصوا وبذلك األخالقية، الدراسة لهذه التدريبي الحقل ليكون الرياضية
الحياة أبواب ليدخلوا املدارس أبواب من خرجوا إذا ألبنائهم ومكَّنوا عدة، سنني ووفروا
— وهو األخالق، سالح الحياة، غمار به يخوضون الذي بالسالح سلًفا مزوَّدين يكونوا أن

وأمضاها. األسلحة أقوى — قلت كما
ولنرى الالعب، منها يفيد ماذا أوًال لنرى األلعاب؛ ميادين إىل السادة أيها اآلن لننتقل

الحياة. هذه ميادين مصغرة صورة يف تُمثِّل أنها كيف ثانيًا
وطريق الفردية األلعاب طريق عن لأللعاب طريقني أيدينا بني نرى أوالء نحن ها
يواجه التي األلعاب بها وأعني — الفردية األلعاب ميدان — األول فامليدان الجماعة، ألعاب
وبذل والصرب، الشجاعة عىل الالعب تُروِّض األلعاب هذه واحًدا، خصًما الفرد الالعب فيها
والتواضع ُغِلب، إذا اليأس وتجنب الترصف، وحسن الفكر، واستخدام والجرأة، الجهد،
السادة أيها — ترون إنكم ثم الصدر، يف األمل وخلق النفس، عىل واالعتماد ينترص، حني
حدود له ترسم التي االجتماعية الواجبات أقدس — امليدان هذا يف — الفرد يتعلم كيف —
وإذا أنهضه، اللعب أثناء يف وقع إذا فهو عدوٍّا، وليس رشيف خصم أنه وتعلمه خصمه،

الشماتة. وال الضغن يعرف ال صاٍف بقلب صافحه عليه انترص وإذا ده، ضمَّ ُجِرح
يف ناضجة وتقطف وتزدهر تنبت الفاضلة األخالق هذه كل السادة أيها رأيتم إذا
الريايض، امللعب جدران وراء مختفية أخرى عاليًة صفاٍت َة ثمَّ أن فاذكروا الريايض؛ الحقل
وأعني يشء، يف ملستموها التي األخالق أثر عن يقل ال املبكرة الرجولة خلق يف أثرها وأن
إنه أللعابه، تحضريه أثناء يف نفسه تلقاء من تطبًعا النشء بها يتطبع ما الصفات بهذه
والتضحية شهواتها، من والكبح قلقها، من والتسكني رغباتها، من الحدِّ عىل نفسه لرُيوُِّض

وصبوات. ملذات من إليه تنزع بما
إنما الصفات تلك من صفة وكل األخالق هذه من ُخلٍُق كل أن السادة أيها ترون
ما فإذا الكامل، اإلنساني املثل يف املجتمع ينشدها التي والصفات األخالق بعينها هي هي
حداثته، منذ روحها وفهم لينة، وهي نفسه بها وتأثرت صغري، وهو الالعب عليها ُمرَِّن
الالعب هذا يصبح أن يف شكٌّ ة ثمَّ يعد لم مبكرة؛ سن يف بعُد وهو جوانبها به وأحاطت
طريق يف ماٍض وهو صفة وال ُخلُق منه يتغري ولن املرتجى، الكامل الرجل يكرب حني
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فقط، حياته محيط هو يتغري الذي إنما طبعه، من متمكنة نفسه يف ثابتة فهي الحياة،
نواحيه. وتشعبت أرجاؤه اتسعت القديم الريايض امليدان سوى نظره يف يكون ولن

الفردية. األلعاب ميدان — السادة أيها — ذلك
يفيد ما أخرى مرة وْلنََر الجماعة، ألعاب أو الفرق ألعاب ميدان إىل ذلك بعد فلننتقل

الُخلُق. تكوين يف آثارها ومدى الالعب، منها
هو إنما الفردي الالعب به يتأثر ما كل أن — يشء كل قبل — عنَّا يغيب أال ويجب
مشرتكة حركة األلعاب هذه إن الجماعة؟ ألعاب تكون ماذا ثم الجماعة، لالعب متوافر
لعالقة دقيق تنظيم عن عبارة اللعب من النوع هذا فمثل وإذن واحد، وعمل مشتبك وأداء
الفرد ينمحي امليدان هذا ويف بخصمه، الالعب لعالقة دقيق تنظيم أنه كما بفريقه، الالعب
فناء ذلك معنى ليس ولكن اللعب، من الكربى الغاية أمام الفريق وينمحي الفريق، أمام
وتعيني خطاها وتنظيم الشخصية هذه عمل تحديد معناه إن بل الالعبة، الشخصيات
مقدرة إلظهار الظروف أنسب ويهيئ الفرص، أحسن يخلق املنظم فاللعب وظيفتها،
ومجهوده. فريقه عمل مع وثيًقا اشتباًكا مشتبًكا ومجهوده عمله يجعل ألنه ذلك الالعب؛
املسئولية وتتحمل ترون، كما الذات تُنَكر — السادة أيها امليدان هذا مثل يف — وهكذا
من خصومها وبني وبينها ناحية، من أفرادها بني الجماعة عمل ويُنظَّم خاطر، طيب عن
أروع يف الوثيق التعاون مظهر ويتجىل القوي، التضامن روح وتشيع أخرى، ناحية

الصور.
رجٍل هبَّة تهبُّ كلها اإلمرباطورية هذه بالد رأيتم إذا السادة أيها إذن تعجبوا فال
الذي الرياضية املالعب وحي ذلك إنما العليا، املشرتكة ُمثُِلها عن دفاًعا السالح تحمل واحد
من يذكِّر ويأخذ الشداد، األيام يف ينبعث بالجامعة، ثم باملدرسة، ثم املدريس، بالفصل بدأ
فرائضه تؤدى أن لزام بريطاني لكل القومي الدِّين هما واملسئولية التضامن بأن جديد

الخطر. ناقوس يدقُّ ما عند
غري من يراها التي الوجهة الالعب يوجه اللعب ميدان اإلنجليز يرتك لم كله هذا مع
الحرية هذه حدُّوا إنهم بل ضابط، بال اللعب من اإلفادة حرية لالعب كذلك يرتكوا ولم قيد،
بقيود الالعبني وأحاطوا قواعد، عىل األلعاب وركَّزوا قوانني، امليدان عىل وفرضوا بحدود،
الفني الترشيع ذلك عماَد وجعلوا القسوة، يف مرسفة األحيان من كثرٍي يف تكون قد أدبية

األخالَق.
لتنديد أجله من استهدفوا لقد حتى سرتون، كما فيه وبالغوا السادة، أيها ذلك فعلوا
الرياضية الروح أرسار من األمر أول تفهم تكن لم البالد تلك ألن إالَّ ذلك وما البالد؛ أكثر
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العميل الشعب هذا أن ضمنًا وفهمت الفهم، حقَّ اليوم فهمته ولعلها اإلنجليز، فهمه ما
املحل تعليمه برامج من أحلَّها وحني كلها، العناية هذه باأللعاب ُعِنَي حينما حق عىل كان
مبتذل، َلْهو ميادين — الناس من كثريٌ يعتربها يزال ال كما — يعتربها لم وحني األول،

أيًضا. لألخالق ومفسدة بل الذهن، بالدة عىل ومعينة للوقت، مضيعة وأنها
اإلنجليزية، الرياضية التقاليد رشعتها التي والقوانني القيود تلك هي ما اآلن َوْلنََر
بعض سأسوق إني بل ، موادَّ وال نصوًصا بذاكر ولست والالعبني، امليادين بها وأحاطت
َغنَاءٌ، فيها يكون أن وأرجو أخرى، عامة وأشياء لغريي، ويشءٌ يل، منها يشءٌ وقع حوادث
التقديس. مقام إىل يتسامى تقديًرا األلعاب لهذه القوم تقدير مدى منها تستخلصوا وأن
أن «أكسفورد» بكليتِي القدم لكرة الثاني بالفريق ملتحًقا كنت ملا أني حدث فقد
أمس أالَّ الفرقة رئيس إيلَّ فأوعز املرمى، من قريب وأنا قدميَّ بني يوًما الكرة استقرت
ولكنها املرمى، نحو الكرة وصوبت أفعل فلم يميني، عن كان الذي لزمييل أدعها وأن الكرة
عدم يف أخطأت أني وأخربني عيلَّ، الفرقة رئيس أقبل الراحة أثناء ويف الهدف، تُِصِب لم
أن الثاني الشوط أثناء يف واتفق أخرى، مرة أمره أخالف أالَّ إىل وَلَفتَِني إليه، االستماع
الرئيس إيلَّ فأوعز الهدف، أواجه فيها كنت التي اللحظة يف قدميَّ بني ثانية الكرة استقرت
رضبة الكرة ورضبت لرأيه، أستمع فلم آخر، لزميل أتركها أن — مرة أول فعل كما —
الفريق من أنتقل ألن مرشًحا ذاك إذ وكنت — فرح أيَّما وفرحت الهدف، فأصابت موفقة
أن بعد وخاصة الرتقية، هذه مدرٌك شكَّ ال أني ْرُت وقدَّ — للكلية األول الفريق إىل الثاني
الرئيس ناداني حينما واندهايش عجبي كان ما شد ولكْن فريقي، ونرصت الهدف أصبت
ويأسف الحالتني، كلتا يف لألمر إطاعتي لعدم أوًال يأسف أنه وأخربني اللعب، انتهاء بعد
بأني ا محتجٍّ فجادلته الثاني، الفريق يف حتى عني لالستغناء مضطرٍّا نفسه يرى ألنه ثانيًا
«قد متزن: هادئ بصوت يل فقال الفريق، انترص وبفضيل الهدف، أصبت الثانية املرة يف

النظام.» يجيء ذلك قبل ولكن اللعب، يف الشديدة رغبتنا االنتصار يكون
أن ١٩١٦ سنة استكهولم بمدينة أقيمت التي األوليمبية املباريات أثناء يف وحدث
الصحف وأبهر األسماع، شهرته مألت ماهر اء عدَّ الرياضية لأللعاب فريق أفراد بني كان
املباراة يف الفرقة تشرتك أن بالطبع مزَمًعا وكان تفوق، بعد تفوق من فنه يف أبدى ملا
وكان وبالده، فرقته شأن من ترفع بنتائج اء العدَّ هذا يأتي أن كذلك ًرا مقدَّ وكان الدولية،
ولكن ليًال، العارشة الساعة تمام يف مخادعهم يف يكونوا أن الفريق هذا أعضاء عىل محتًَّما
من كان فما للنوم، املقرر املوعد عن ساعة نصف الليايل إحدى يف اء العدَّ هذا تأخر ما ألمر

إليها. أبحرت باخرة أول ظهر عىل بالده إالَّ فوًرا أعاده أن إالَّ الفرقة رئيس
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َليَْعتَزُّ كمربدج؛ أو أكسفورد جامعة يف العلم طالب أن السادة أيها تعلمون ولعلكم
عجب وليسمن الرياضية، األلعاب من لعبة يف ليمثلها جامعته اختارته ما إذا االعتزاز ِجدَّ
ببطولته خفيٌّ شعوٌر يزيد، أو طالب آالف ثالثة من نحًوا يمثل الذي وهو يخالجه، أن
يكفي ال اإلجماعي االنتخاب هذا ولكن أجمعني، أقرانه عىل اللعبة هذه يف لتفوقه الرياضية
الحقة، الرجولة جوانب من خفي أو ظاهر جانب أعوزه إذا املباراة برشف الطالب لتمتُّع
اللعب ميدان إىل النزول وبني بينه والتخلية به التضحية عن األمر عن املسئولون يرتدد وال

بانتصاره. التامة والثقة الريايض تفوقه كان مهما
يف جامعته لتمثيل مرشًحا الطالب أحد كان أن أكسفورد جامعة يف يوًما حدث فلقد
استبداله احتمال يف أو منافًسا زميًال الطالب لهذا أن يف منَّا أحد يشكَّ ولم الكركت، لعبة
مباراة أثناء يف واتفق كبريًا، امتياًزا اللعبة هذه يف به يمتاز كان ملا نظًرا ما؛ ألمر بآخر
متأخًرا صاحبنا جاء أن الجامعة يمثل الذي الفريق النتخاب اللعب قبل أقيمت تجريبية
يف يطيل أن إىل اضطرته سهرة جرَّاء من متعبًا كان فقد اللعب، بدء عن الوقت بعض
آخر، به واستبدل اللعب عن اه نحَّ أن إالَّ الفرقة رئيس من كان فما يجب، مما أكثَر النوم
تكن لم «إذا حادة: لهجة يف قوله الجائر الحكم هذا يف عليه اعتمد الذي القانون وكان
للجامعة ممثًال كنت ما إذا عليك أعتمد أن يمكن فال التجريبي؛ اللعب يف املسئولية تقدِّر

ما.» يوًما
فقد السالح، حلبة يف يل وقعت السادة، أيها املوضوع هذا يف أخرى ناحية إىل انظروا
كريًما، بها فمر الحكم، إليها يفطن لم إصابة فأصبته الجامعة يف يل زميًال أالعب كنت
لم الحكم «إن له: قلت أصبتني»، «ولكنك وقال: اللعب أثناء يف وهمهم صاحبي فاندهش
مدافع غري صدره فتح حتى الثانية الدورة نبدأ كدنا وما واسرتحنا أصبُت»، ملا يفطن

اللعب.» نتم إذن هيا حقك، أخذت «لقد فقال: طبًعا، فأصبته

السادة أيها

امليادين تلك بعينها هي إنها بل قلت، كما األلعاب بميادين الحياة ميادين أشبه ما
ونتحايل فيه نرضب ما كل يف الرجال نحن وما وأفسح، وأرجأ أوسع صورة يف الرياضية
ويتواثبون ويتحايلون ينشطون وهم التالميذ أو الصبية أولئك األرضإالَّ مناكب يف وننشط
وضيق ويرس، شدة من الحياة هذه طرق يف لنا يعرض ما كل إن األلعاب، ميادين يف
كل وإن األلعاب، ميادين يف مصغرة صورة يف يوًما لنا عرض إنما وفشل، ونجاح وفرج،
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يف مستقر معنوي تراث هو إنما وأخالق صفات من الرياضية امليادين تلك من أفدناه ما
الهمة فينا ويبعث الحكمة، ويلهمنا بالرأي فيمدنا الحوادث؛ يف أثره يظهر النفس أعماق
الطريق من النرص طلب إىل ويدفعنا باملستقبل، ثقة ويمألنا باألمل، صدورنا وييضء

وأوىل. أحق الرشيف فالفشل وإالَّ الرشيف،
املتالكَمنْيِ هذين قصة وتمثلوا جامعة، يف املالكمة حلقة من َكثَب عن السادة أيها قفوا
يف زميله عىل األكفأ أثقل ولقد صاحبه، من أكفأ أحدهما كان لقد عليكم، أقصها التي
امليض يستطيع ال إنه بقوله مدربه إىل فأرسَّ الثاني، الشوط يف منه ونال األول، الشوط
خصمه ولكن الثالث، الشوط وجاء ،« واستِمرَّ ْل «تحمَّ مدربه: له فقال خصمه، مقاومة يف
أن فيها منه يرجو نظرة مدربه إىل فنظر يتوجع، األرض عىل أوقعته لكمة لكمه القوي
له «اْصُمْد عاٍل: بصوت املدرب أهاب وهنا به، ألمَّ ما فحْسبُه اللعب مواصلة من يعفيه
خرَّ لكمة خصمه وَلَكَم قوة، من له ما كل مستجمًعا نهض أن إالَّ منه كان فما واستمر»،
املعجزة تلك بفضل كفاءة األقل الالعب انترص وبذلك واستسلم، األرض عىل أثرها من

النفسية.
واتفق وانتهت، الحرب وشبت الجامعة، وتركنا السادة أيها السنون ذلك بعد مضت
يف انخرط إنه فقال أمره، عن وسألته لندن، شوارع أحد يف املنترص املالكم ذلك قابلت أن
فال وتعطل يملك، كان ما كل أضاع قد أبوه وكان الحرب، خمدت أن بعد ح وُرسِّ الجيش
أن عىل يملك كان ما كل باع أن بعد نفسه ووطَّن عينيه، يف الدنيا وأظلمت مال، وال رزق
له صورة عىل يوم ذات عفًوا وقع نظره أن غري املستعمرات، إحدى يف جديدة حياة يبدأ
عىل وكأنها واستمر»، له اْصُمْد «أِن له صيحته فوره من فتذكر بمكتبه، القديم ومدربه
للحوادث، صمد ما فرسعان املستضعفة، النفوس من يسخر سماوي هاتف تعبريه حد

ومثابرته. وصربه وأمله عزمه إليه وفقه عمل إىل ق ُوفِّ أن ذلك بعد لبث وما
الذهن، شارد الجفن، مسهد وأنا — السادة أيها — الصحراء يف قضيتها لياٍل من وكم
العاصفَة املجهوِل جوفها من الصحراء إيلَّ تبعث حني فهناك أصنع، ماذا أدري ال حريان
الجمل، إثر يف الجمل وينفق املاء وينضب العلمية، أدواتي وتتعطل خيمتي َفتَنَْهدُّ السافيَة،
معالم تنمحي حني هناك أعلم، هللا — كالحالم وهو — فيقول نحن؟ أين الدليل ويُسأل
وال هي القافلة، رجال من همهمة وأسمع قرب، إىل خطوة كل يف ننتهي ونكاد الطريق،
وتخور الغامض، الرميل املنبسط هذا يف ضيق من صدورهم تعاني مما مكبوت ٌر تذمُّ شك
الفراغ هذا بأن وأشعر قدم، بعد قدًما أنقل أن أستطيع فال التعب، مني ويأخذ قواي
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عليها ويضيق رقبتي يحتوي أخذ صغري، حديدي طوق إىل استحال قد الفسيح املْصَفرَّ
فيها مشكوك حياة بني يسرية مفارق وهي اللحظات، هذه أمثال يف هنالك فشيئًا، شيئًا
وأسكن القديمة، الرياضية مالعبي إىل الرمال فوق من أنتقل كنت هنالك محقق، وموت
يف موقفي وجوه من تشبه مواقف أزمات من وقفت قد فأراني عزيزة، ذكريات إىل ساعة
بالصرب بماذا؟ وانترصت، النهاية يف عليها تغلبت قد وأراني الالنهائي، املوحش القْفر ذلك
تقديري يختل ال حتى األعصاب؛ وهدوء النفس، وضبط والتحمل، — السادة أيها —
زمامي أجمع أن ألبث وما ، عينيَّ بني يختلج األمل قبس أملح ما فرسعان فكري، ويشط
وأرى هًدى، عىل مسريها تستأنف القافلة وأرى صعاب، من يل يعرض ما عىل وأتغلب

ويتضاحكون. يغنُّون فانطلقوا املرح إليهم رسى وقد رجايل
يف حتى اإلنسان، طبيعة عىل وغلبتها النفس، يف الرياضة آثار من آخر أثر هناك
بدء يف الطائرة بي انكرست أن مرصطائًرا أهبط أن أردت عندما حدث فقد الخطر، وقت
جديدة طائرة يف حلقت ثم وتحطمت، إيطاليا يف فسقطت بها، ومضيت فأصلحتها الرحلة،
هي سقطت أن حظها من كان ثالثة طائرة واستخدمت صقلية، مياه يف فسقطت أخرى،
أن ترون ذلك، اقتضت كريمة ملكية رغبًة ألن الهواء؛ متن غري مرصعىل إىل وعدت أيًضا،
هذا رس ولعل عزمي، عن ِليَثِْنيَاني أبًدا يكونا لم األخطار لرش والتعرض املتالحق الفشل
مباراة أثناء يف بجامعتي الرياضة أستاذ يل أبداها كان عابرة مالحظة الغريب الشعور
اللعب، يف االستمرار عبث له أُبنَيِّ إليه ذهبت وملا ،٣ ل جوًال ١١ ب فريقنا ُغِلب وقد الهوكي،
وأَِتمَّ «تفضْل، ساخرة: ابتسامة شفتيه وعىل يل قال ينهمر، املطر أخذ أن بعد سيما وال

اليوم.» ألجله أتيتم ما وهذا النهاية، إىل اللعب وزمالؤك أنت
إنجلرتا غادرت أن بعد أذني يف دويَّها أسمع كنت التي هي السادة أيها الجملة هذه

ذكْرُت. كما مرة غري املوت مواجهتي فضل إليها يرجع التي وهي بسنني،

السادة أيها

الرياضية الروح أثر املحدود الوقت ذلك مثل يف لحرضاتكم أبنيِّ أن امليسور من كان لنئ
ا أمَّ األمم، وسائر الشعوب نفسية يف األثر هذا أبنيِّ أن الصعب من فإنه األخالق، تكوين يف
وكان وقع، ما ويالتها من ووقع حدث، ما شئونها من وحدث شبت، قد الحرب وهذه اآلن
يطالع وأروعه مثل أكرب أمامكم فإن بال، عىل منَّا ألحد يخطر يكن لم ما رصوفها من
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إنجلرتا تكن لم الذي املوقف ذلك منها، البالد هذه موقف ل يسجِّ حني العالم به التاريخ
الرياضية. األلعاب مليادين ولكن الخطابة، ملنابر وال الكتب لصفحات فيه مدينة

لها، مستعدة غري وهي — تعرفون كما — الحرب غمار خوض إىل إنجلرتا اضُطرت
طاحنة حرب من عاًما عرشين بعد السالح بتجريد يقيضعليها الواجب رأت حني ولكنها
َضِجرة، غري التبعة تتحمل مضت دفعت، ما املبهظ الثمن من ودفعت عانت، ما فيها عانت
رجًال فرد كل واحد، رجل نهضة جميًعا اإلمرباطورية وشعوب بل كله، الشعب ونهض

واجبه. وأداء بنصيبه لألخذ صمت يف يسعى صبيٍّا، أو كان شيًخا امرأًة، أو كان
من ٍة أمَّ يف العبًا رأيتم فإذا ألعابها، ميادين صدى تردد السادة أيها الشعوب وهكذا
كرب إذا أنه فثقوا له، وتصفيقه به الجمهور إعجاب ملتمًسا مثًال، بالكرة استأثر قد األمم
يؤثِر الذي الفرد سيكون اللعب، ميدان يف كان كما فيها فسيكون املجتمع ميادين ودخل

العليا. امُلثُل من مثل بكل أنانيته سبيل يف ي ويضحِّ الجماعة، عىل نفسه
له، زميل عىل ويلقيها املسئولية، من يتهرب املالعب من ملعب يف العبًا وجدتم وإذا
بمثل أنه فاذكروا له، وينترص يكربه أن مبتغيًا الطرق من بطريقة الجمهور إىل ويحتكم

املجتمع. يف سيعيش األخالق هذه
األلعاب، ميادين فيها الفوىض تسود أن يرضيها أمًة أن السادة أيها كذلك واذكروا
الروابط. مفككة العرى منحلة أمة الواقع يف َلِهَي بسهولة التبعات من أبناؤها ويتنصل

من الرياضة العبي أخالق حياتها يف تمثل والشعوب ألعابها، ميادين مرايا األمم
بنيها.

ابتسامة شفة كل وعىل الحرب، ميادين إىل يسريون وهم اإلنجليز نرى أن إذن عجَب ال
معنى. ذات نكتة لسان وكل الرضا، آية وجه وكل

االستخفاف مبلغ عن سمع ما املتحاربة البالد عن اليوم العالم سمع ما أغرب إن
نرشات بجدرانها الجولف أندية علقت فلقد وكوارثها، الحرب بويالت اإلنجليز يبديه الذي
الحرب ظروف مع ذلك يف متمشية اللعبة، هذه عىل أُدخلت التي الجديدة القواعد تبنيِّ
من بالبالد امُلِغرية الطائرات تحدثه ما عىل امُلرِّ التهكم يف غاية إجابة هي كأنما الراهنة،

وتدمري. تخريب
الجديدة: القواعد تلك بعض إىل السادة أيها استمعوا

لكي طريقهم؛ يف وجدوها ما إذا القنابل شظايا جانبًا يضعوا أن األعضاء من املرُجوُّ أوًال:
الخرضة. د تعهُّ يف البستاني عمل بذلك لوا يسهِّ
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كالحفر الحفرة هذه اْعتُربت حفرة وأحدثت الجولف ملعب يف قنبلة أُلقيت ما إذا ثانيًا:
النادي ُحَفر عىل ترسي التي القوانني الالعبني عىل ويرسي بالنادي، املوجودة الصناعية

األصلية.
صوت سمع أو معادية، طائرة قنبلة صوت ودوَّى الكرة، برضب العب همَّ ما إذا ثالثًا:
الكرة، رضب إحكام عن ذاك أو الصوت هذا فشغله للطائرات مضاد مدفع قذيفة
ألنه له؛ جزاء العقوبة هذه ولعل نقطة، يخرس ولكنه رضبها، يعيد أن يف الحق فلالعب
مقدس. عمل فيه يؤدي الذي الوقت يف املوت أدوات بأثر ولو تضطرب أن لنفسه سمح
إنجليزية بارجة كانت فقد الوجوه، بعض من لها شبيهة بقصة املسألة هذه وتُذكِّر
واتفق األلعاب، لبعض الظهر بعد مباراة بإقامة أمر قد ربَّانها وكان البحر، أنحاء تجوب
فتقدم قليل، بعد هائلة موقعة من مناص َال أْن وُرئَِي للعدو، بوارج ذلك بعد ظهرت أن
«متى وسأله: العسكرية التحية وحيَّاه الهدوء، من غاية يف وهو سيده، إىل القبطان خادم

بعدها؟» أم املوقعة أََقبْل املباراة؟ تُقام أن سيدي يرى

السادة أيها

الشعب، هذا يعيش الرياضية األلعاب ميادين من املستمدة العظيمة الروح هذه بمثل
األطراف. املرتامية إمرباطوريته عىل ويحافظ

مرص شباب يا إليكم أتوجه الخلق، تكوين يف وأثرها الرياضة عن حدثتكم وقد واآلن
تذهبوا أن شديد برجاء أتوجه وإنما إليها، تذهبون فأنتم للمالعب، تذهبوا أن عىل ِبَحضٍّ ال
وهما الرياضة، قوانني من القانونني بهذين األخذ يف النية صادقو وأنتم املالعب هذه إىل
واللعب الشوط، نهاية حتى اللعب أي: Play the Game-Fair Play عنهما: يقولون ما
الوطنية، ألهدافكم رمًزا مالعبكم أهداف من الشبَّان أيها تجعلوا وأن الرشيف، العادل
العاملي امللعب يف غًدا ستقفون أنكم واذكروا للمستقبل، اليوم أنفسكم تعدون أنكم اذكروا

توفيًقا. وأكثر منَّا خريًا يجعلكم أن أسأل وهللاَ الوطن، مجد عىل أوفياء حرَّاًسا
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بك حسني طه الدكتور العزة صاحب لحرضة

وسادتي سيداتي

أوسع ألنها فيها؛ التعمق يمكن ال ما املحارضات يف الناس يتناولها التي املوضوعات من
يتناولها أن من وأخطر أوسع وألنها ساعات؛ أو ساعة امُلحارضيف يتناولها أن من وأخطر
هذه يمسَّ أن إىل مضطر إذن فاملحارض جزئني، أو جزء من يتألف كتاب يف املؤلف
واملوضوع فيها، ويتعمق يهاجمها أن من أكثر حولها يدور وأن رفيًقا، ا مسٍّ املوضوعات

املوضوعات. هذه من الليلة فيه إليكم أتحدث أن إيلَّ ُطِلب الذي
أن ويكفي أحاديث، أو حديث يف به يُحاط أن يمكن ال يشءٌ الربيطانية فالثقافة
ما مجموعة هي إنما الحديث العرص هذا يف الحديثة الربيطانية الثقافة أن نالحظ
ويكفي اآلن، إىل عرش السادس القرن منذ األربعة القرون يف اإلنجليزي العقل أنتجه
والعلماء األدباء من الثقافة هذه تكوين يف اشرتكوا الذين من ا جدٍّ كثريًا أن نالحظ أن
أن عن مفضًال مطولة، ضخمة الكتب موضوعات كان وقد الفن، وأصحاب والفالسفة
مني تنتظروا فال ساعات، أو ساعة يف تكون أن يمكن ما كثريًا األحاديث موضوعات يكون
يف مكانتها وعن الربيطانية الثقافة عن عميًقا حديثًا الليلة هذه يف إليكم أتحدث أن إذن
تمتاز أن يمكن التي الصفات بعض لكم أخصص أن مني انتظروا وإنما العاملية، الثقافة
مكَّنت التي الصفات وبعض األوروبية، األخرى الثقافات من اإلنجليزية الثقافة هذه بها

املختلفة. األوروبية الثقافات يف ممتاز مكان لها يكون أن من الثقافة هذه
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أن الناس بعض يظن فقد واجتنابه، إصالحه عىل نتفق أن من بدَّ ال خطأ وهناك
الثقافات يف مؤثرة فهي تأخذ، أن إىل تحتاج أن دون تعطي أن تستطيع أمًما هناك
توجد، أن يُنتظر وال بعُد توجد لم األمة وهذه الثقافات، بهذه متأثرة غري وهي األخرى،
الفرد أن فكما األفراد، بني متبادل يشءٌ أنه كما األمم، بني متبادل يشءٌ العقلية والحياة
غريه حياة من واستفاد هو أخذ إذا إالَّ العقلية الحياة يفيد أن وال يُعطي أن يستطيع ال

أخذت. إذا إالَّ تعطي أن تستطيع ال كذلك فاألمم العقلية،
له بدَّ فال األخرى، الثقافات يف أثرها وعن اإلنجليزية الثقافة عن محدِّث تحدث فإذا
األمم بثقافة تأثرت قد ثقافة إنها حيث من اإلنجليزية الثقافة يف هذا قبل يفكر أن من
تأثرت بما النهضة عرص يف تأثرت قد اإلنجليزية األمة أن يف شكٍّ من وليس األخرى،
الالتينية، والثقافة اليونانية الثقافة القديمة، الثقافة هذه من املختلفة األوروبية األمم به
والالتينية اليونانية الثقافة لهذه نتيجة هي إنما الحديثة األوروبية الحياة أن يعرف وكلكم
وكلكم املسيح، بعد السادسعرش القرن الخامسعرشويف القرن يف نومها من بعثت التي
غريها إىل إيطاليا من النهضة انتقلت ثم إيطاليا، يف كانت إنما النهضة هذه أول أن يعرف

األوروبية. األقطار من
القرن منذ العقلية أو العلمية السيادة كانت — النهضة عرص — العرص هذا ويف
وتعاونتا شديًدا، تنازًعا تنازعتاها أمتني بني تقريبًا مة مقسَّ خاص بنوع عرش السادس
األخرى األوروبية األمم وكانت الربيطانية، واألمة الفرنسية األمة هما ا، تامٍّ تعاونًا عليها
وضعًفا، قوًة تختلف مختلفة بحظوظ — القديمة الثقافة نهضة — النهضة هذه من تأخذ
واألمة الفرنسية األمة األمتني، هاتني يف كانت عرش السادس القرن يف الثقافة ولكن
يف الثقافية املسائل يف األوروبية األمم بني حواجز وال حدود هناك تكن ولم اإلنجليزية،
السابع القرن يف بلغته ما والعنف الشدة من بلغت قد تكن لم الحكم نظم ألن الوقت؛ ذلك
وحرص الفكرة، هذه يف األمم وافرتاق الوطنية فكرة ألن عرش؛ الثامن القرن أو عرش
لم الحرص هذا الخاص، واستقاللها الخاصة وطنيتها منها لكل تكون أن عىل األمم
النظام من فشيئًا شيئًا خرجت قد األوروبية األمم هذه كانت وإنما بعُد، عُظم قد يكن
هذه ظلت ولكن تنشأ، الوطنيات وأخذت الوسطى، القرون يف معروًفا كان الذي القديم
فكرة العامة، الفكرة بهذه متأثرة وكانت واليرس، التسامح من كثري بيشءٍ محتفظة األمم
الوطنية فكرة وهي بعُد، فيما جاءت التي األفكار بهذه تأثرها من أكثر املسيحية أوروبا
وأخص الصحيح، باملعنى دقيق باستقالل األمم ن تَُكوِّ التي الضيقة الجغرافية والحدود
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أوروبا يف عرش السادس القرن يف الوقت ذلك يف شائعة كانت التي الثقافة به امتازت ما
يشءٌ الثقافة هذه به امتازت ما أخصُّ خاص، بنوع العظمى وبريطانيا فرنسا ويف كلها،
طموح من الحياة هذه يميِّز كان وما القديمة، والالتينية اليونانية الحياة إىل الرجوع من
اآلداب يف العليا امُلثُِل وإىل وأرسطوطاليس، أفالطون صورها كما الفلسفية العليا امُلثُِل إىل

والرومان. اليونان من والفنانون األدباء رها صوَّ كما والفنون
بما تأثرت قد والالتينية باليونانية أحيانًا تأثرت التي النهضة هذه أن هذا ومعنى
لم التي أو الوثنية، إىل حرة نزعة من والالتينية اليونانية والفنون اآلداب هذه به تمتاز كانت
الحياة وعىل والقلوب العقول عىل متسلطة املسيحية كانت حني الناس به تقيد بما تتقيد
وأخذوا يشعرون، قبل من الشعراء كان كما يشعرون الناس وأخذ والعامة، الخاصة
واليونانيون الالتينيون الشعراء كان كما رونها ويصوِّ بها، ويَْكَلُفون الطبيعة يحبون
اليونان الناس، هؤالء يقلِّدون أخذوا بل بها، ويكلفون الطبيعة هذه ويصوِّرون يشعرون
بهم، تحيط التي الواقعة باألشياء التأثر يف ويقلِّدونهم التفكري، يف يقلِّدونهم والرومان،
التي األشياء بهذه التأثر من يجدونه وفيما به، يشعرون وفيما التعبري يف يقلِّدونهم ثم
منظًرا وصفوا أو اللذة وصفوا أو األلم وصفوا أو الحياة وصفوا إذا فهم بهم، تحيط
العرض أساليب ومن عبارات من يألفون كانوا ما يتخذوا لم تعجبهم، التي املناظر من
اللغة ويخِضعون والرومان، اليونان يألفه كان ما يتخذون إنما يصفوا، أن يريدون ما
إذا يتخذونها واليونان الرومان كان التي األصول أو لألساليب اإلنجليزية واللغة الفرنسية
منه، أبعد هو ما إىل التقليد من الحد هذا تجاوزوا قد هم ثم نثروا، أو شعروا أو تكلموا
شيئًا القدماء من والعلماء الفالسفة رأي وأصبح والعادات، واألفكار اآلراء يف حتى فقلَّدوا
يحاولونه ما كل يف وأصًال الكتب، من يؤلفونه ملا وأصًال للتفكري أصًال يتخذونه أساسيٍّا،
يف النهضة عرص إن يُقال أن يمكن وكذلك نفسها، الحياة من بل والتعليم، التأليف من
إىل املسيحي الدين عن انحراف عرص كان قد خاص بنوع وإنجلرتا فرنسا ويف أوروبا
من كثرٍي ويف مظاهره، من كثرٍي يف اليونانية الوثنية إىل رجوع عرص كان وقد بعيٍد، حدٍّ

خاص. بنوع والفنية األدبية املظاهر
وبني جهة، من القديمة املذاهب إىل الجديدة النزعة هذه بني الرصاع اشتد لذلك
من الوسطى القرون يف الحضارة وأصول الدين ألصول املألوفة األصول عىل املحافظة
األوروبية، البالد من وغريهما إنجلرتا ويف فرنسا يف الحكومات واضطرت أخرى، جهة
العسري من كان حتى شديدة، مقاومة النزعة هذه تقاوم أن إىل الحكومات هذه اضطرت
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ويحميهم ويؤيدهم يعينهم من إىل يحتاجوا أن دون كتبهم ينرشوا أو املؤلفون يؤلف أن
رجال من تأييدهم وعىل حمايتهم عىل الدولة تقوم الذين بطش ومن الدولة، بطش من
عرش السادس القرن يف واألدباء العلماء لقَي عما أتحدث أن إىل حاجة يف ولست الدين،
من وكثري للسجن التعرض عن فضًال التحريق إىل أحيانًا يصل كان الذي االضطهاد من
الكتب َلِقيَتْه ملا أتعرض أن إىل حاجة يف ولست والسجن، املوت من أقل هي التي األخطار
تقوم كانت التي املراقبة َعنَِت العرصمن ذلك يف تُنرش كانت التي األدبية واآلثار واملؤلفات
الرصاع ر يصوِّ وهو معروًفا، شيئًا هذا فكان الدين، رجال بها يقوم كان والتي الدولة، بها
أخذت التي حضارتها عىل الوسطى القرون ومحافظة الحديثة، األوروبية الحياة نشأة بني

القديمة. والالتينية اليونانية الحضارة أمام تتقهقر
تتقاسمان أو تتنازعان — لكم قلت كما — وإنجلرتا فرنسا كانت العرص ذلك ويف
االختالف، من عظيًما شيئًا األمتني طبيعة بني ولكنَّ أوروبا، يف العقلية الحياة سيادة
القول يف محدودة بأصول والتقيد واالتزان االحتياط إىل تميل الفرنيس العقل فطبيعة
الطبيعة تختلف حني عىل ممكن، حدٍّ أبعد إىل القديم اليوناني بالعقل والتأثر والعمل
الحرية وإىل الحرية، إىل تميل فهي شديًدا، اختالًفا الفرنسية الطبيعة هذه عن الربيطانية
بالحياة التأثر إىل تميل الفرنسية والطبيعة بقانون، تتأثر وال قيًدا تعرف ال التي الجامحة
الفرد فناء وإىل بالجماعة، الفرد تأثر إىل وتميل الدقيق، االجتماعي وبالنظام االجتماعية،
هو ليس آخر يشءٍ إىل الربيطانية الطبيعة تميل حني عىل ا، جدٍّ بعيٍد حدٍّ إىل الجماعة يف
يشء هو إنما للجماعة، الفرد إذعان نفسه الوقت يف ليس ولكنه الجماعة، عىل الفرد خروَج
شخصيته عىل الحرص أشد حريٌص اإلنجليزي فالفرد التناقض، من كثري فيه ذلك بني
حريٌص ذاته الوقت يف ولكنه نفسه، وبني بينه فيما حريته وعىل الخاص، وجوده وعىل
العامة، االجتماعية للحياة مالئمة — تقدير أقل عىل — ظاهرها يف حياته تكون أن عىل
هذا بني مالئًما صادًقا مخلًصا الجماعة لسلطان وإذعانه خضوعه يف الفرنيس كان فإذا
وهو النفاق من يشءٍ من يخلو ال للجماعة خضوعه يف فالربيطاني الوطنية، طبيعته وبني
إذا إالَّ يعيش أن يستطيع ال ألنه املحافظة؛ هذه إىل مضطر ألنه الجماعة؛ نظام عىل يحافظ
حريص نفسه وبني بينه فيما ولكنه محتملة، أو مقبولة الجماعة وبني بينه الصلة كانت

الحرية. هذه تكن مهما حريته عىل
اآلداب يف واإلنجليز الفرنسيون أنتجه ما بني ظاهر األمتني طبيعة بني فاالختالف
بنوع الحديث العرص أول ويف النهضة، عصور من العرص هذا يف والفلسفة والعلوم
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إالَّ املؤلف تقيد أالَّ عىل وحريصة معتدلة الفرنسية األدبية اآلثار كانت فبينما خاص،
قائم هو ما وبني التجديد من فيه ما عىل تنتج ما بني تالئم أن عىل حرصها بمقدار
املألوف، عىل ثائر اإلنجليز والعلماء اإلنجليز األدباء ينتجه الذي من والتقليد النظام من
القديمة والفنون اآلداب نلتمس أن أردنا إذا بحيث ا حقٍّ عنيفة ثورة املألوف عىل وثائر
األمة يف اليونان وتأثري متناقضتني، الظاهرتني هاتني رأينا الفرنسيني وعند اإلنجليز عند
الالتينية بالطبيعة متأثرة هي التي الفرنسية األمة ألن ا؛ جدٍّ وقويٌّ ا جدٍّ ظاهٌر الفرنسية
وشعورها عقلها يف قريبة األبيضاملتوسط، البحر حضارة الحضارة، هذه بطبيعة ومتأثرة
الوقت يف نراه قويٍّا ظاهًرا الفرنسيني عند نراه الذي التأثر ولكن والالتينية، اليونانية من

الحرية. ناحية من نتائجه يف متضائًال نفسه
عندما اسمه يغريِّ أن إىل مضطر عرش السادس القرن يف الفرنيس الكاتب فرابليه
اسمه يحرِّف أن إىل مضطر املشهورة، قصصه فيها يقصُّ أخذ التي كتبه يصدر أن يريد
ومن الدين، رجال من كان ألنه الدين؛ رجال عقاب ومن العقاب، من بمأمن يكون حتى
والسياسة، الدين رجال من بكثري يَُعرِّض هذه بكتبه كان ألنه السياسة؛ رجال عقاب
يحتاط، أن إىل محتاًجا كان فهو املسيحي، الدين نظام يُِقرَّها لم ربما حقائق يقرر فكان
كلما أيًضا تعبريه يف يتحفظ أن وإىل كتبه، ينرش عندما اسمه إعالن يف يتحفظ أن وإىل
القراء، يف تأثري من الكتاب لهذا يكون ما مقدار والحظ كتبه من لكتاب طبعة أصدر
انتفع الكتاب طبع أعاد فإذا الفعل، رد من الكتاب هذا يستتبعه أن يمكن ما والحظ
التخفيف، إىل يحتاج ما وخفف التلطيف، إىل يحتاج كان ما فلطَّف املالحظات، بهذه
رجال أو الدين رجال من يأتيه أن يمكن الذي الرش ليتِّقي يجتنب؛ أن استطاع ما واجتنب
حدٍّ أبعد إىل أمزجتهم مع مندفعني العرص هذا يف الربيطانيون كان حني عىل السياسة،
كل العرص، هذا يف أنتجوها التي املختلفة واآلثار العرص هذا يف نتج الذي فالشعر ممكن،
كانت نفسه الوقت يف لكنها والالتينية، باليونانية الحال بطبيعة متأثرة كانت اآلثار هذه
عليها يحرص التي الواسعة الحرية بهذه الربيطاني املزاج يف الطبيعي بالجموح متأثرة
أنتجها التي اآلداب كانت هنا من الجهود، من كثريًا سبيلها يف يبذلون والتي الربيطانيون،
والالتينية باليونانية تأثًرا وأقل الحرية، ناحية من والالتينية باليونانية تأثًرا أشد اإلنجليز
حدٍّ أبعد إىل والالتينية اليونانية اآلداب لتأثري خاضع اإلنجليزي فاألثر املزاج، ناحية من
املذهب هذا يجاري أن من تمكِّنه التي الحرية عىل حريٌص الربيطاني املزاج ألن ممكن؛
ال التي املطلقة الحرية إىل أدنى كانت ربما حياة الربيطانية الحياة كانت هنا ومن القديم،

قيًدا. وال ا حدٍّ تعرف
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ينتجون الفرنسيون وأخذ عرش، السابع القرن جاء عندما األدبي اإلنتاج هذا وظهر
اإلنجليزية الحرية هذه بني الهائل الفرق وظهر الكالسيكية، اآلداب ى تسمَّ التي آدابهم
فيه تعرضت قد وقت يف املزاج هذا عىل تنشأ والتي جامح مزاج عن تنشأ التي املطلقة
العقل لسلطان يخضع الذي الفرنيس اإلنتاج هذا بني الخطر من كثرٍي إىل السياسية النظم
يفرضها التي والقيود الحدود وبهذه اليوناني، وباالنسجام اليونانية بالصبغة املتأثر
قصص من قصة أو «كرونيل» قصص من قصة قرأنا فإذا أنفسهم، عىل اليونانيون
بني الفرق ظهر «شكسبري» قصص من قصة وبني بينها نوازن أن وحاولنا «راسني»،
عليه محدوًدا دقيًقا نظاًما لنفسه وضع قد الفرنيس الكاتب أن وسنرى القصتني، هاتني
املشهورة؛ الوحدة من مثًال بدَّ فال األحوال، من بحال يتجاوزه وال قصته وضع يف يسري
الكاتب يتقيد أن بدَّ وال الوحدة، بهذه الكاتب يتقيد أن بدَّ وال املكان، ووحدة الزمان وحدة
نظام من به يحيط وبما العرص، ذلك يف الفرنسية البيئة خصائص من به يحيط بما

القرصخاصة.
أن الكاتب يستطيع ال خطط له ُرِسمت مقيد، ا جدٍّ دقيٌق يشءٌ إذن الفرنيس فاألثر
أننا حني عىل الفن، ولضياع للخطر وعرضه عمله أفسد فقد تجاوزها إذا وهو يتجاوزها،
ره، يصوِّ أن وأراد املوضوع، إىل عمد قد الشاعر فنرى قصص«شكسبري» من القصة نأخذ
الحدود أو املرسومة الخطط من نفسه الفرنيس الكاتب قيد بما نفسه يقيِّد لم ولكنه
يعالج حر، الشاعر أو الكاتب إنما عنها، يخرج وال يتجاوزها ال التي الضيقة والقيود
أن الرضوري من فليس املكان، وحدة وال الزمان بوحدة يتقيد وال يشاء، كما موضوعه
تقع أن الرضوري من وليس نهايتها، إىل ابتدائها من واحد مكان يف القصة حوادث تقع
أطال سواء تقتضيه، الذي الوقت يف تقع حرة القصة إنما ساعة، ٢٤ يف القصة حوادث
بمقتىض تتغري املالعب أو فاملسارح تقتضيها، التي األماكن يف وتقع قُرص، أم الوقت هذا
واحًدا مكانًا النظارة يشهد أن الرضوري من فليس التغيري، من القصة إليه تحتاج ما
تقع القصة هذه بأن يشعروا أن للنظارة رضوريٍّا وليس نهايتها، إىل القصة ابتداء منذ
وأن ا، جدٍّ األشخاص يكثر أن فيجوز رضورية، ليست العمل وحدة بل معني، وقت يف
من أفهم واألقوال، األعمال من كثرٍي يف بعًضا بعضهم يناقض وأن يختلفوا، وأن يتعددوا
إليه ويميض يحب، كما موضوعه يميضيف ولكنه بيشء، مقيًَّدا ليس نفسه الكاتب أن هذا
عنده يقف أن يقتضيه منظًرا طريقه يف يلقى أن يجوز ولكن اإلرساع، رأى إن مرسًعا
املنظر هذا عند ويقف أجله من القصة وضع الذي األسايس املوضوع فيرتك ما، شيئًا
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أو النظارة من السامعني ويرشك الحديث، عنده ويطيل الوقوف، عنده ويطيل الخاص،
يثريه مما أو املنظر، هذا جميل من وهم بها يحسوا ولم القصة يشاهدوا لم الذين القراء
الفرنيس املزاج طبيعة بني الهائل الفرق وهذا التأثري، هذا يكن مهما التأثري من املنظر هذا
بما أو بالنهضة، التأثر يف الفني التصور ويف اآلداب، إنتاج يف الربيطاني املزاج وطبيعة

وفنية. أدبية آثار من والرومان اليونان ترك
لهذين نتج فيما ا جدٍّ بعيدة آثار له كان الشعبني هذين طبيعة بني الهائل الفرق هذا
يف أثر له وكان األدبية، اآلثار من أو اآلداب من أبعد أثر له وكان الثقافة، من الشعبني
السادس القرن أثناء اإلنجليزي العقل ص نشخِّ أن أردنا وإذا عام، بوجه العقلية الحياة
الثورة إىل مندفع متمرد عقل بأنه صه نشخِّ أن نستطيع فقد عرش، السابع والقرن عرش

احتياط. وال تحفظ بغري املألوف عىل
الحرية إن نقول: أن الحديث العرص يف الحرية فكرة تتبعنا إذا نستطيع هنا ومن
نتيجة من أكثر اإلنجليزية العقلية للحياة نتيجة كانت ربما األوروبي الحديث العرص يف
وال اإلنجليز، عند الحرية فكرة تطور نتتبع أن األشياء أروع ومن أخرى، عقلية حياة أي
من السياسية الحرية تستتبعه ما أريد وال القول، فيها كثر التي السياسية الحرية أريد
الخالصة، العقلية الحياة أريد إنما اإلنجليز، بها ُعِرف التي الديمقراطية أو الربملانية النظم
وموطن الحرية، وموطن الربملاني، النظام موطن أنها إنجلرتا عن الناس يعرف وبالطبع
يف تفوق من إلنجلرتا وبما الربملانية، النظم بهذه علمهم كان ربما ولكن الديمقراطية،
إذا يتحقق التعمق وهذا ًقا، تعمُّ أكثر تكون أن إىل محتاًجا علمهم كان ربما الناحية، هذه
عىل الثورة تظهر عندما أوًال العقلية، حياتهم يف الحرية بفكرة اإلنجليز تأثر مقدار عرفنا
اليونان لنا تركه كما العقيل، النظام وعىل أرسطوطاليس فلسفة وعىل القديمة الفلسفة
العقل يستعرضحياة الذي «بيكون» بفضل اإلنجليز عند تظهر وهي والعرب، والرومان
العقل يخرج أن ويريد نفسه، العقل أمام العقل يحرر أن ويريد الفلسفة، ويستعرض
الدقيقة ونُُظمه وأصوله «أرسطوطاليس» بقواعد العهد عليه طال الذي التأثر هذا من
التي الحرية هذه العقل عىل يردَّ أن يريد ا، تامٍّ خضوًعا الوسطى القرون لها خضعت التي
أن يريد بالدين، يؤمنون كما بها مؤمنني الناس كان التي الفلسفة هذه نقد من تمكِّنه
وجوب من تعرفون ما إىل يصل هذا أجل من وهو حرٍّا، نقًدا الفلسفية األصول هذه ينقد
الفلسفية واألصول القواعد تعدد عن نشأت التي األصنام لهذه الخضوع من العقل تحرير

خاص. بنوع أرسطوطاليس تركها التي
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القواعد هذه يأخذ أن ويجب التقليدية، القواعد بهذه يتأثر أالَّ يجب إذن فالعقل
يثبت ما إالَّ القواعد هذه من يُستبَْقى أالَّ ويجب رصيًحا، حرٍّا نقًدا فينقدها واحدة، واحدة
ورصاحة حرية يف عنه العدول يجب له يثبت لم وما يبقى، أن يجب له يثبت فما النقد، لهذا

احتياط. وال تحفظ غري ويف
الفلسفية القواعد فرضته مما العقل تحرير من يريد ما إىل يصل بيكون يكاد وال
بالحرية تتصل اإلنجليز عند أخرى فكرة تظهر خاصحتى بنوع أرسطوطاليس وقواعد
العقل فتحرير أخرى، ناحية إىل رأيناها التي الفلسفية الناحية تتجاوز ولكنها العقلية،
حسن، وهذا منتًجا، مستقيًما صحيًحا تفكريًا يفكر أن من يمكِّنه التقليدية القواعد من
الدولة أمام العقل فحرية التعبري؟ حرية إىل تنتِه لم إذا الفكرية الحرية فائدة ما ولكن

مرحلتني: من مؤلًَّفا تحقيقها يكون أن يجب أو طريقني من تتحقق أن يجب إذن
غريه. يحب كما ال هو يحب كما التفكري يف العقل حرية األوىل:

يتعرض أن دون ما، لخطٍر يتعرض أن دون تفكريه يعلن أن يف العقل حرية والثانية:
أن ودون رأيه، وأعلن فكَّر قد إنه حيث من للمحاكمة يتعرض أن ودون للرقابة،

لالضطهاد. يتعرض
العقل حرية من النوع بهذا املطالبة أبطال من بطًال ملتون العظيم الشاعر كان وقد
جاهد العقل أمام العقل حرية تحديد من وفرغوا الفالسفة عنَي أن فبعد السلطان، أمام
الجهاد هذا يف تقريبًا كلها حياته وأنفق هائًال، جهاًدا الحرية هذه تحقيق يف ملتون
يف جاهًرا السلطان، ومقاومة الخصوم مقاومة من يُحتمل أن يمكن كان ما كل محتمًال

مًدى. أبعد إىل بالحرية تصل التي األقوال من به يُجاهر أن يمكن كان ما بكل ذلك
إىل أنفسهم يرفعوا أن يستطيعوا لم قوم إنهم الدين رجال يف قال الذي هو وملتون
السياسة يواجه أن استطاع الذي وملتون معهم، ليكون األرض إىل هللا فأنزلوا السماء،
األدبي األثر وكذلك الكاتب يكتبه الذي الفصل أو الكتاب أن فكرة الرائعة، الفكرة بهذه
بمؤلفه، مساس هو إنما األدبي األثر بهذا مساس فكل صاحبه، من حية صورة هو إنما
بغري أنفسهم يف الناس يؤذي أن من الناس أحد تمنع والقوانني الدينية التقاليد كانت فإذا
خطًرا أقل ليس الكتاب قتل ألن الِكتَاب؛ تقتل أن من الدولة القوانني تمنع أن فيجب حق،
وقتًا يوجد الحياة، محدود األجل محدود شخص الكتاب مؤلف ألن ذلك املؤلف؛ قتل من
أَجلُه الِكتَاب أن حني عىل بحياته، محدودة وآثاره محدودة فحياته باملوت، ينتهي ثم ما
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طويل يكون أن من العقل بها يتمكن التي الوسيلة وهو مؤلفه، أجل من وأوسع أطول
يؤثر ولكنه معينًا، وقتًا فيها يؤلَّف التي البيئة يف يؤثر ال فالكتاب وبَِعيَده، عميَقُه التأثري
قرون مؤلفه وبني بينه يكون وربما بعده، أخرى بيئة إىل بتأثريه يميض ثم البيئة، هذه يف

وعصور.
وألنه األفراد؛ حياة من أغىل يشءٍ عىل اعتداء هو إنما التعبري حرية عىل فاالعتداء

دائمة. منفعة فيه للناس يشءٍ عىل اعتداء
تحديد إىل ووصلوا العقل، أمام العقل حرية تحديد إىل اإلنجليز وصل الوقت هذا يف
اإلنجليز بالد كانت حتى يأتي عرش الثامن القرن يَكِد ولم السلطان، أمام العقل حرية
وأن أحراًرا، يقولوا وأن أحراًرا يفكِّروا أن فيها الناس يستطيع التي البالد هي وحدها
أو السلطان لغضب وال للرقابة يتعرضون ال مطلقة، حرية يف بعًضا بعضهم يخاصم
للعقل، يحققوه أن اإلنجليز حاول ما كل ليس الحرية من النوع هذا ولكن االضطهاد،
السلطان أمام العقل حرية حققوا أن وبعد العقل، أمام العقل حرية حققوا أن بعد فهم
حرية يحققوا أن حاولوا أو الُعْرف، وأمام الجماعة أمام العقل حرية يحققوا أن حاولوا

فيها. يعيش التي البيئة أمام األديب
يريد كما ال هو يريد كما يفكِّر أن يستطيع حرٍّا األديب يكون أن يكفي فليس
السلطان، لغضب يتعرض أن دون آراءه ويعلن يفكِّر أن يكفي وليس «أرسطوطاليس»،
يتعرضلسلطان أن دون آراءه يعلن وأن يفكِّر، أن يستطيع حرٍّا األديب يكون أن بدَّ ال بل

األدباء. ميول اضطربت وهنا أذًى، أو عنتًا الجماعة من يلقى أن ودون الجماعة
األدباء كان وإذا الفلسفة، يحرروا أن استطاعوا قد اإلنجليز الفالسفة كان فإذا
حرية ألنفسهم يكسبوا وأن السيايس، السلطان عىل ينترصوا أن استطاعوا قد اإلنجليز
أمرهم وكان العرف، وسلطان الجماعة سلطان يقهروا أن يستطيعوا لم فهم التعبري،

اإلنجليزية. الجماعة وبني بينهم مستمرة ثورة
هذا أول يف لكم ُقْلُت وقد املحافظة، من ا جدٍّ لكثرٍي تخضع اإلنجليزية الجماعة ألن ذلك
الفردية الحرية إىل امليل فيه املتناقضان؛ األمران هذان فيه اإلنجليزي املزاج إن الحديث
أبعد إىل وبينها الفرد بني الصلة وتحسني الجماعة موافقة إىل امليل وفيه حد، أبعد إىل
إذا األفراد عىل يُفرض الذي النفاق هذا اإلنجليزي، بالنفاق يسمونه ما نشأ هنا ومن حد،
عنيفة بقيود مقيدين يكونوا أن العامة والحياة واملجالس األندية يف بعًضا بعضهم لقَي
تكون مهما األحوال من بحال عنها االنحراف يصح ال التي النزعة بهذه ومتأثرين ا، جدٍّ
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املختلفة، االجتماعية األوضاع من يكون أن يمكن وفيما واأللفاظ، الحركات يف الظروف
من ممكن حظٍّ بأعظم يستمتعون أنفسهم إىل خلوا إذا القيود بهذه تقييدهم أثناء يف وهم

الحرية.
شيئًا وا وأحسُّ الشطط، من قليل غري شيئًا الفرنسيني األدباء من الكثري لقَي هنا ومن
اإلنجليز بالد يف يصادفوا لم ألنهم اإلنجليز؛ بالد إىل ذهبوا عندما الغرابة من قليل غري
كل قبل عليها الفرنسيون يحرص التي االجتماعية الحرية هذه من بالدهم يف تعودوا ما
عىل حريًصا كان ألنه شديًدا؛ إنكاًرا العظمى بريطانيا يف حياته أنكر مثًال «فروسو» يشء،
هذه يف مرسًفا كان «روسو» أن سمعتم قد وأظنكم االجتماعات، يف يريد كما يتكلم أن
تََكْد فلم باملعدة، مريًضا وكان مرضه عن يتحدث جعل الوالئم بعض يف وأنه الحرية،

وانرصفت. املائدة تركت حتى مرضه عن يتحدث تسمعه البيت سيدة
مصدر كان الفردية الحرية الحرصعىل مع االجتماعية املحافظة الحرصعىل وهذا
يحبب ما أهم من كان وربما اإلنجليزية، الجماعة وبني اإلنجليز أدباء بني عنيف اصطدام
بني الحذر من النوع وهذا االصطدام من النوُع هذا قرائه من كثري إىل اإلنجليزي األديب

اإلنجليزي. األدب إنتاج يف والجماعة األفراد
الثورة أشد وثائر حريته، عىل الحرص أشد حريص «سويفث» اإلنجليزي فالكاتب
آراءه ويعلن يحب، كما ويفكِّر يريد، ما يقول هذا أجل من وهو االجتماعي، النظام عىل
يف وهو عليه، الناس سخط أو عنه الناس رضاء يكن مهما اآلراء هذه وينرش رصاحة، يف
وهو النتيجة، تكن مهما ويتعمدها الثورة هذه يتكلف النظم، عىل ثائر االجتماعية عالقته
منه؛ الناس يخيف أن إىل ينتهي وهو عليه، الناس سخط من الثورة هذه تنتجه ملا قابل
عىل يخرج بريون مثل آخر شاعر ولكْن ممكن، حد أبعد إىل التمرد بهذا ويصل متمرد ألنه
يقاومه والفنية، األدبية آثاره ويف العملية، حياته ويف آرائه يف عليه ويخرج النظام، هذا
إىل مضطر هو وإذا املجتمع، يقهره بأن األمر ينتهي ولكن املجتمع، هو ويقاوم املجتمع

والتقليدية. االجتماعية للنظم يخضع أن يستطيع ال ألنه اإلنجليز؛ بالد يغادر أن
به إليكم أتحدث أن أحب كنت مما ا جدٍّ يسريًا شيئًا إالَّ ليست املالحظات هذه كل
بمزاجهم اإلنجليز أن نستنتج: أن نستطيع املالحظات هذه ومن اإلنجليزية، الثقافة عن
من األوروبية األمم من غريهم بها تأثر كما القديمة بالثقافة وبتأثرهم جهة، من الخاص
ثالثة، جهة من الحديثة األوروبية بالثقافة وتأثرهم األخرى باألمم وباتصالهم ثانية، جهة
وأخص الخاص، اإلنجليزي طابعها لها خاصة ثقافة ألنفسهم يكوِّنوا أن استطاعوا قد
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أي: الفلسفية؛ الحرية الحرية، طابع عنه حدثتكم الذي هذا هو الثقافة هذه به تمتاز ما
العرف أمام العقل وحرية والسلطان السياسة أمام العقل وحرية العقل، أمام العقل حرية

االجتماعي.
األمة عىل يقترصتأثريها لم الخاص الطابع بهذا ُطِبَعت التي اإلنجليزية الثقافة هذه
قد ثقافة أنها لكم ذكرتها التي الصفة هذه بعد به تمتاز ما أَخصُّ بل وحدها، اإلنجليزية
خاص؛ بنوع عرش الثامن القرن ويف عرش السابع القرن يف األوروبيني نفوس إىل ُحبِّبت

األوروبيون. يعرفها لم حرة ثقافة ألنها ذلك
الربيطانية، الحرية بهذه عرشُفِتن الثامن القرن أول يف إنجلرتا أن إىل ذهب إذْ ففولتري
الحياة تكوين يف وأعمقه األثر أبعد لها كان التي الفلسفية رسائله كتب وقد بالده إىل وعاد

عرش. الثامن القرن يف فرنسا يف الفكرية
والعملية الفنية حياته يف الجماعة، عىل األديب ثورة املعروفة، هذه بثورته وبريون
به مفتونني له مقلِّدين لنفسه يوِجد وأن عنيًفا، هزٍّا الفرنسية النفوس يهزَّ أن استطاع
الثقافة فرض أو اإلنجليزية الثقافة حبب آخر يشءٌ هنالك والكتَّاب، الشعراء كبار بني
هذا أن وهو الحرية، هذه عن نشأ وقد عرش، السابع القرن منذ أوروبا عىل اإلنجليزية
جعل قد القديمة وأصولها الفلسفة أمام التحرر من الربيطاني العقل إليه وصل الذي

العلم. أصول من أصًال التجربة
االعتماد من أكثر التجربة عىل باالعتماد يمتاز اإلنجليزية كالفلسفة اإلنجليزي فالعلم
النقد يف العقل بحق االعرتاف إىل بيكون وصل كيف رأيتم وقد آخر، يشء أي عىل
«نيوتن» جهود عليكم أعرض أن إىل حاجة يف ولست واالختبار، والتحليل والتمحيص

التجريبي. العلم بناء أقامت التي
السابع القرن يف أوروبا إىل أهديا اللذان هما اإلنجليزي والعلم اإلنجليزية فالفلسفة
واالستنباط االستنتاج يف يفنى ال الذي املجرب العقَل هذا خاص بنوع عرش والثامن عرش
العلم قوانني ويستخرج الظواهر ويمتحن ويستقيص يستقري وإنما الخالص، الفلسفي
مرة ألف قيل ما أعيد أن إىل حاجة يف ولست نفسه، عند من ال الخارجية الحقائق من
تقوم أنها هو به تمتاز ما فأَخصُّ بيشء امتازت إن الحديثة أوروبا حضارة أن من ومرة

التجريبي. العلم عىل
أنها هو اإلنجليزية الثقافة به ص نشخِّ أن يمكن ما خري أن السادة أيها إيلَّ ويخيَّل
تستأثر لم ثم إليها، قت فُوفِّ الحرية سبيل يف متصلة جهوًدا النهضة عرص منذ بذلت قد
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كسبتها التي الحرية هذه وعن ذلك، بعد أوروبا يف ثم أوًال فرنسا يف أذاعتها وإنما بها
الحياة به امتألت ما نشأ األخرى األوروبية الثقافات يف وأشاعتها لنفسها اإلنجليزية الثقافة
الحديثة األوروبية الحياة به امتازت وما واالضطراب الرصاع ألوان من الحديثة األوروبية
والعدل، والحق الحرية أعالم والجماعات لألفراد رفعت التي الديمقراطية النظم هذه من

الرشف. هذا من أرقى رشٍف إىل يطمحون اإلنجليز أن أظن وما
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بك مرشفة مصطفى عيل الدكتور العزة صاحب لحرضة
العلوم كلية عميد

األوروبية، البالد يف النهضة عرص إىل الربيطانية الجزر يف العلمية الحركة تاريخ يرجع
التاريخ وبني الوسطى القرون بني الفاصل الحد أنه عىل النهضة عرص نتصور ونحن
لغتنا يف النهضة لفظ أن كما الحديثة، املدنية نور وبني املظلمة العصور بني الحديث،
كلمة تستخدم األوروبية اللغات ويف الخمول، بعد والنشاط السكون بعد الحركة عىل يدل
النشور، أو البعث من نوع هي والتي جديد، من الوالدة الحريف معناها التي renaissance
عىل تنطوي التي العلوم إحياء أي: revival of learning العبارة أيًضا استخدمت كما
طول بعد أخرى مرة ونرشها ودراساتهم السلف معارف يف القديم إىل العودة معنى
معنى لتصوير التقريب من ما درجة إىل تصلح مجتمعة املعاني هذه كل عنها، الغفلة

أوروبا. تاريخ يف النهضة
التاريخ، عصور من الهام العرص ذلك يف حدث ما تفاصيل أخوضيف أن أريد ولست
هذه أن املعلوم فمن ودينية، وسياسية وفكرية اجتماعية حركات من عليه اشتمل وما
اآلداب إحياء شملت كما الكنيسة، سلطة من والتحرر الديني، اإلصالح شملت قد الحركات
أيًضا شملت وكما والرومان، اإلغريق عهد إىل الجميلة بالفنون والرجوع الكالسيكية،
إىل وأدَّت الوطنية أو القومية فكرة فيها نبتت واالجتماعية السياسية األحداث من طائفة
وتقلص اإلقطاعيات، نظام فتالىش اليوم، نفهمه الذي باملعنى السيادة ذات الدولة نشوء
املستقلة الدول من مجموعة إىل أوروبا وتحولت للكنيسة، الدنيوية أو الزمنية السلطة ظل
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إىل مني تحتاج ال ومعروفة شائعة أمور هذه كل الحديث، العرص يف املعروفة الصورة عىل
أن وهو أال الليلة، حديثي بموضوع الرتباطه إليه؛ أشري أن أريد أمًرا هناك أن إالَّ تبيني،
القرن من الثاني النصف يشمل ا خاصٍّ زمنًا لها يحددوا أن للمؤرخني أمكن وإن النهضة
ككل أنها إالَّ التقريب، وجه عىل عرش السادس القرن من األول والثلث عرش، الخامس
إليها، وأدت سبقتها ومقدمات أسباب عىل قامت بل يشء، ال عن تنشأ لم التاريخ يف ر تطوُّ
إىل وتفاعلها امتزاجها أدى التي العنارص عىل احتوت قد ظالمتها عىل الوسطى فالعصور

الجامعات. قيام أثًرا وأبعدها العنارص هذه أهم ومن النهضة،
القديم، العالم يف الرومانية اإلغريقية التقاليد إىل راجًعا الجامعات منشأ كان وسواء
تأثًرا تأثرت قد الجامعات هذه أن الثابت فمن العربية؛ للثقافة املبارش التأثري إىل أم
اإلغريق عن نقلوه وما اإلغريقية الكتب من ترجموه وما ومؤلفاتهم العرب بعلوم عظيًما
القسطنطينية يف الروم قيرص أرسل التاسع القرن من األول النصف ففي علومهم، من
العرب فقام اإلغريقية، املخطوطات من كبرية مجموعة بغداد يف املأمون الخليفة إىل
يف واستُخِدمت الالتينية، اللغة إىل العربية الرتاجم هذه نُِقلت ثم الكتب، هذه برتجمة
وأقدم بعدهما، وما عرش والحادي العارش القرنني يف األوروبية الجامعات يف التدريس
وقد التاسع، القرن إىل تاريخها يرجع التي بإيطاليا Salerno جامعة األوروبية الجامعات
الوحيدة املدرسة أنها عىل ١٢٣١ عام الثاني فردريك بها اعرتف للطب كمدرسة بدأت
نشأت التي بولونيا جامعة الِقَدم يف Salerno جامعة وييل نابويل، مملكة يف الطب لدراسة
عامي بني أُنشئت التي باريس جامعة ثم ميالدية، ١٠٠٠ سنة حوايل للحقوق كمدرسة
وكلية للطب، وكلية للحقوق، وكلية للدين، كلية كليات: أربع لها وُجِعل و١١٧٠، ١١٥٠
الوسطى القرون يف األخرى الجامعات إنشاء يف حذوه ُحِذَي نظام لها ُجِعل كما لآلداب،

بإنجلرتا. وكمربدج أكسفورد جامعتا ومنها
للداللة يستخدم األصل يف كان الجامعة عىل يدل الذي Universitas الالتيني واللفظ
Magistrorum نحو عبارة إليه أُضيفت الجامعة به أريد فإذا هيئة، أو جمعية كل عىل
الكلمة صارت حتى الحال تطور ثم والتدريس، العلم معنى عىل للداللة et Scholarium
وكانت اليوم، نفهمه الذي باملعنى الجامعة عىل عرش الرابع القرن أواخر يف بذاتها تدل
نمط عىل مبانيها وكانت Studium Generale عامة مدارس أنها عىل تعرف الجامعات
عىل املحافظة مع واحد صعيد يف مًعا باجتماعهم واألساتذة الطلبة حماية ورائه من يقصد
يف عندنا املألوف النحو عىل العلم لتلقي بعيدة بالد من يأتون كانوا الذين منهم األغراب
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ومنحها الوسطى، القرون يف نُُظمها واستتبت الجامعات أمر استقر وقد الرشيف، األزهر
والجامعتان وتنظيمها، بإنشائها املراسيم وأصدروا ورعايتهم، حمايتهم والباباوات امللوك
وأقدمهما وكمربدج، أكسفورد جامعتا هما الليلة هذه غريهما من أكثر أمرهما نا يهمُّ اللتان
عرش الثاني القرن من الثاني النصف إىل أكسفورد جامعة إنشاء تاريخ ويرجع أكسفورد،

وجيزة. بمدة ١١٦٨ عام بعد
والعلماء الطالب لطرد مبارشة نتيجة جاء إنما أكسفورد جامعة إنشاء أن ويظهر
بني العالقات ولقطع ١١٦٧ عام حوايل باريس جامعة يف يدرسون كانوا الذين اإلنجليز
يف جامعة أو عامة مدرسة إنشاء إىل أدى مما ،١١٦٨ أو ١١٦٧ عام يف وباريس إنجلرتا
يف ولكن بقليل، أكسفورد جامعة بعد نشأت فقد كمربدج، جامعة ا أمَّ أكسفورد، مدينة
قد وكمربدج أكسفورد جامعتي من كالٍّ أن ومع عرش، الثاني القرن يف أي القرن نفس
الثالثة القرون يف تطورهما أن إالَّ باريس، جامعة نظام أساس عىل إنشائهما عند نُظِّمتا
الخارجي مظهرهما يف تدريجيٍّا أبعدتهما خاصة بميزات امتاز قد إنشائهما من األوىل
التي التعليمية الوحدات فإنشاء نمطها، عىل أنشئا التي الجامعة عن الداخيل ونظامهما
Faculties يسمونه ما وبني بينها نخلط ال أن يجب والتي Colleges اإلنجليز يها يسمِّ
جامعات سائر عىل بها تمتاز خاصة شخصية وكمربدج أكسفورد من كالٍّ أكسب قد
إليها ينتمي البناء من وحدات هي Colleges يسمونه وما أوروبا، يف الوسطى القرون
الدور هذه وأقدم منهم، الكثريون ويسكنها طعامهم، فيها يتناولون والطلبة، األساتذة
١٢٤٩ Williamعام of Durham أنشأها التي University College, Oxford كان ربما
االسم بنفس املسمى اسكتالندا ملك والد John Balliol أنشأها التي Balliol Collegeو
Ely أسقف Hugh Balsham أنشأها التي Peterhouse كمربدج دور وأقدم ،١٢٦٣ عام
يف عنها ُعربِّ قد Faculty وكلمة College كلمة من كالٍّ أن الحظ سوء ومن ،١٢٨٤ عام
فالكلية املعنيني؛ بني الفارق عظم مع كلية، كلمة وهي واحدة، بكلمة الحديث اصطالحنا
معني فرع دراسة يف يتخصصون والطلبة األساتذة من معنوية هيئة هي Faculty بمعنى
بالرضورة يكونون ال وهؤالء إلخ، كالحقوق أو كالعلوم أو كالطب املعرفة فروع من
لفظ إىل عنها يعدل أن فيحسن College بمعنى الكلية ا أمَّ واحد، صعيد يف مجتمعني
من مجموعة إليه ينتمي األرجاء محدود بناء عىل تدل ألنها رواق؛ أو قاعة أو دار مثل
روابط وتجمعهم العلم، فروع من واحًدا فرًعا يدرسون بالرضورة ليسوا واألساتذة الطلبة
هذه أو الدور هذه واحد، علم التخصصيف رباط بالرضورة بينها ليس وثقافية اجتماعية
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الصحيح، باملعنى الجامعية الحياة أساس هي وكمربدج أكسفورد من كل يف األروقة
مطاَلب تقاليدها، عىل حريص إليها ينتمي التي بالدار فخور أستاذ وكل بل طالب فكل
سيجيء مما الوالء بروح النظم هذه عىل يحافظ الغالب يف وهو نظامها، عىل باملحافظة

بعد. فيما عنه الكالم
سيلرنو عدا الوسطى القرون يف متعددة جامعات أنشئت األوروبية القارة ويف
وأشبلييه ،١٣٤٦ عام الوليد وبلد ،١٢٣٣ عام وتولوز ،١٢٨٩ عام مونبلييه منها وباريس؛
وفرايربج ،١٤٧٥ عام وبودابست ،١٣٨٥ عام وهيدلربج ،١٣٦٤ عام وفيينا ،١٢٥٤ عام

.١٤٥٥ عام
الوسطى، القرون يف حدث إنجلرتا يف الرئيسيتني الجامعتني إنشاء أن يتضح ذلك ومن
إذن فالجامعات أوروبا، أنحاء سائر يف املشابهة الحوادث من سلسلة يف حلقة كان وأنه
وجه عىل اإلنجليزيتان والجامعتان إليها، ومؤدية لها سابقة بل النهضة، وليدة ليست
إىل يكون ما أقرب هو آخر يشء عىل بل الفكرية، الثورة عىل قائمتني ليستا الخصوص
الكنيسة، بهما تتصف اللذين والتؤدة الثبات وإىل الدين، رجال بها يتميز التي الرزانة
القائمني أن نجد الوسطى القرون يف الجامعات إنشاء تاريخ إىل رجعنا إذا الواقع ويف
أنفسهم وهبوا الذين الرهبان من بعضهم وكان الدين، رجال من الغالب يف كانوا بها
النظام، وروح الطاعة وروح التقوى روح هي عليهم املتغلبة الروح وكانت للكنيسة،
وكانت الدينية، بالتعاليم ارتباط أشد ترتبط العهد ذلك يف الجامعية الدراسات وكانت
احرتامها عىل اتُِّفق التي النصوص من نص إىل فيها ُرِجع استعصت إذا العلمية املسائل
واألساتذة الطلبة فهم ازداد فكلما بطليموس، مؤلفات من كمؤلَّف أو املقدس كالكتاب
منطق كان هذا أجل ومن والفنون، وللعلوم للدين فهمهم ازداد الرئيسية الكتب لهذه
ثم بها مسلٍَّم مقدِّمات إىل فيه يُرَجع استنتاجيٍّا قياسيٍّا منطًقا الوسطى القرون يف التعليم

املنطقية. نتائجها إىل املقدمات هذه تؤدي
هو الجامعات، هذه أمر يف بعُد فيما إليه سأشري والذي أؤكده، أن أريد الذي واليشء
التقاليد، واحرتام املحافظة روح عىل ينطوي التقاليد من بجو محاطة كانت نشأتها أن
درجات، أو طبقات األساتذة فتجعل الروح، هذه نفس عىل تنطوي كانت نُُظمها أن كما
الكبرية، الدرجة ذي احرتام الصغرية الدرجة ذي عىل وتوجب الصغري، ومنها الكبري منها
تشبه اللون حمراء خاصة أردية يرتدي غريه، عىل مميَّز الدكتوراه درجة عىل فالحاصل
العلمية األرستقراطية هذه غريه، يحرضها ال خاصة مجالس ويحرض األساقفة، أردية
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من لها ملا املرحلة؛ هذه يف إليها النظر أوجه أن أريد التي هي الشديدة باملحافظة املقرونة
إنجلرتا. يف والعلماء العلم عن الكالم عند بعُد فيما ذكره سيأتي بما ارتباط

املحافظة غري آخر شيئًا فنجد عرصالنهضة، إىل الوسطى القرون من ذلك بعد ننتقل
املفكِّرين من لكثرٍي اتضح فقد الكنيسة، لسلطة الخضوع وغري الكتب إىل الرجوع وغري
يمكن ما كل تحوي أن يمكن ال إياها واحرتامنا لها تقديسنا كان مهما القديمة الكتب أن
تَِعَها ولم الكتب يف ْن تَُدوَّ تحىصلْم ال حقائق العالم يف وأن املعرفة، فروع من إليه الوصول
إىل الحواس طريق عن يصل أن يستطيع البرشي العقل أن اتضح كما األقدمني، خواطر
بطريقة ذلك يفعل أن يستطيع البرشي والعقل الطبيعة، ظواهر من بنا يحيط ما معرفة
كان وقد الجامعات، رجال إىل أو الكنيسة رجال إىل أو الكتب إىل التجاء ودون مبارشة
نجد فمثًال التفكري، من النوع هذا إىل اتجه قد أوروبا يف الوسطى القرون يف بعضالفالسفة
(١٢١٤–١٢٩٢) عرش الثالث القرن يف عاش الذي اإلنجليزي الفيلسوف Roger Bacon
إمكان وعن الفكر، حرية عن يتكلم أكسفورد جامعة إىل املنتمي الفيلسوف هذا أن نجد
كما Roger Bacon الكنيسة اضطهدت وقد املعرفة، طلب يف الطبيعة إىل املبارش االلتجاء
القرون يف واملفكرين العلماء من سلطتها عىل بالخروج أنفسهم حدثتهم من كل اضطهدت
تمحيصها ويف املعرفة إىل الوصول يف الجديدة الطريقة بحث يف الفضل ويرجع الوسطى،
فرنسيس «السري اإلنجليزي الفيلسوف إىل الفلسفية الناحية من ثابت أساس عىل ووضعها
كتابات ففي (١٦٢٦ سنة إىل ١٥٦١ سنة (من عاش الذي Sir Francis Bacon بيكون»
وصفة السيايس وصفة الفيلسوف صفة منها متعددة؛ صفات بني جمع الذي الرجل هذا
البحث يف الجديدة للطريقة كامًال دستوًرا يكون يكاد ما الرجل هذا كتابات يف نجد األديب
منطق الجديد املنطق هذا يف ومؤلفاته كتبه يف بيكون فرنسيس السري بحث وقد والتفكري،
املنطق، لهذا الصحيحة الطرائق وبني املبارشة املشاهدة طريق عن املعرفة إىل الوصول
تاريخ ويف العلوم تاريخ يف ذكره بذلك فُخلِّد التفكري، من النوع لهذا عامة قواعد ووضع
عقله، وطبيعة الخاصة مواهبه بيكون فرنسيس السري وصف وقد السواء، عىل الفلسفة

قال: حرضاتكم، عىل سأقرؤه دقيًقا وصًفا إليها يرمي التي واألغراض

I Found that I was fitted for nothing so well as for the study of
truth; as having a mind nimble and versatile to catch the resem-
blances of things (which is the chief point) and at the same time
steady enough to fix and distinguish their subtler differences;
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as being gifted by nature with desire to seek, patience to doubt,
fondness to meditate, slowness to assert, readiness to consider,
carefulness to dispose and set in order; and as being a man that
neither affects what is new or admits what is old, and that hates
very kind of imposture. So I thought my nature had a kind of
familiarity and relation with truth.

يصلح النفيس التحليل من نوع صورة عىل صيغ الذي الوصف هذا أن يف شك وال
يف تختلف تكاد ال بصورة العقلية لهذه األعىل املثل ولتعريف املدقق، العالم عقلية لوصف
ما يقول الجديدة الطريقة أو ،Novum Organum كتابه ويف اليوم، عليه هي ا عمَّ يشء
لحدة القليل إالَّ يرتك ال بحيث هو العلوم عن للكشف أقرتحه الذي املنهاج «إن تعريبه:
رسم أريد إذا أنه فكما تقريبًا، واحد مستًوى يف العقول جميع يضع وهو وقوته، الذهن
ترسم التي اليد ثبات عىل متوقفة النتيجة كانت االستدارة كاملة دائرة أو مستقيم خط
جميع فإن فرجار أو مسطرة استخدمت إذا ا أمَّ وحدها، ترسم اليد كانت إذا مرانها وعىل
تتساوى.» العقول جميع تكاد أقرتحها التي الطريقة يف فكذلك تتساوى، تكاد األيدي

ذلك فإن االستقرائية، وطريقته الفلسفية بيكون تعاليم يف للبحث املقام يتسع وال
الخطأ من أن أولهما: أمرين؛ إىل اإلشارة من بدَّ ال ولكنه الحديث، املنطق كتب يف ل مفصَّ
فمن خلًقا، أوروبا يف النهضة خلقته أو بيكون خلقه قد االستقرائي املنطق أن افرتاض
كما وطرائق، حدوًدا له ووضع املنطق من النوع هذا يف بحث قد أرسطوطاليس أن املحقق
وصلت قد كتبهم وأن إليه، وأضافوا أرسطوطاليس عن نقلوا قد العرب أن املحقق من أنه
وإن سبقوه من آلراء وتبويبًا جمًعا تعترب بيكون فمباحث أوروبا، إىل الالتينية تراجمها
وعلو املؤلف شخصية قوة عىل تدل التي واالبتكارات اإلضافات من كثرٍي من تخلو ال كانت
يستخدمون يكونوا لم واملفكرين العلماء يُفرتضأن أن يجب ال أنه هو الثاني واألمر كعبه،
دائًما كانت التاريخ فجر منذ البرشية فاملعرفة بيكون، عرص قبل االستقرائي األسلوب
فوصول الصحيح، املنطقي االستقراء طريق عن للطبيعة املبارشة املشاهدة من تُستَمد
قوانني معرفة إىل الهيثم ابن ووصول السوائل دفع عن املشهور قانونه إىل أرشميدس
بيكون يولد أن قبل (١٤٧٣–١٥٤٣) كوبرنيكوس ووصول للضوء، واالنكسار االنعكاس
االستقرائي املنطق تطبيق عىل أمثلة أولئك كل الشمسية، املجموعة حركات وصف إىل
يف االستقرائية الطريقة إقراره يف هو إنما لبيكون الحقيقي والفضل العلوم، تاريخ يف
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إىل الناس ودعوته ثابتة، فلسفية أسس عىل لها وضعه ويف بها، مناداته ويف التفكري،
بالطريقة التأثر أشد متأثرة تزال ال أوروبا فيه كانت وقت يف وتطبيقها استخدامها
شكَّ وال واألرواح، العقول من كثرٍي عىل الكنيسة تسلط من وبالرغم التفكري، يف القديمة
يف وكمساهم الجديد للمنطق كمؤلف بيكون فرنسيس ري بالسِّ يفخروا أن لإلنجليز أن يف

أوروبا. يف الفكرية النهضة تأسيس
فنشأت أوروبا؛ يف جديدة فلسفة نشوء إىل الفكرية بيكون مجهودات أدت وقد
الطبيعي من وكان البيكونية، الفلسفة هذه أساسها واملفكرين، العلماء من جديدة مدرسة
الفلسفة هذه يف والتذاكر للبحث يجتمعوا وأن يرتاسلوا، وأن العلماء، هؤالء يتزاور أن
بعض كان لندن ففي ى، تَُسمَّ تزال وال يت ُسمِّ كما التجريبية الفلسفة هذه أو الجديدة
األشخاص بعض يحرضها ١٦٤٥ سنة منذ أسبوعية اجتماعات يعقدون الفالسفة هؤالء
وعىل البرشية، العلوم نواحي من وغريها الطبيعية الفلسفة استطالع يف الراغبني األفاضل
حد عىل أو التجريبية الفلسفة أو الجديدة الفلسفة َي ُسمِّ ما استطالع يف الخصوص وجه

األصيل: التعبري

divers Worthy persons inquisitive into natural philosophy and
other parts of human learning, and particularly of what hath been
called the new philosophy or Experimental Philosophy.

يف Wilkins الدكتور مسكن إىل الفالسفة بعض يختلف كان أكسفورد ويف
يف امللكية الجمعية إحداهما جمعيتان: فنشأت والبحث، للمذاكرة Wadaham College
لندن يف امللكية الجمعية تأسيس ويرجع أكسفورد، يف الفلسفية الجمعية واألخرى لندن،
لتلك صحيفة أول نُِرشت السنة تلك من نوفمرب ٢٨ ففي ،١٦٦٠ عام إىل رسمية بصفة
وهو — Wren رن املسرت محارضة سماع بعد الرأي استقر قد أنه فيها وذُِكر الجمعية،
والطبيعة الرياضية العلوم لدراسة هيئة إنشاء عىل — بعد فيما Sir Christopher Wren
Wilkins الدكتور واْخِتريَ الهيئة، هذه لعضوية شخًصا ٤١ انتخب قد وأنه التجريبية،
يف واحًدا شلنًا الجمعية يف االشرتاك ورسم شلنات، عرشة الدخول رسم وجعل لها، رئيًسا
Sir Robert Moray أبلغ التأسييس االجتماع هذا عىل أيام بضعة مرور وبعد األسبوع،
وُجِعلت االجتماعات، نظام عىل وافق إنجلرتا ملك الثاني شارل امللك أن الجمعية أعضاء
بإنشاء ملكي مرسوم صدر ثم الجمعية، اجتماعات لعقد مكانًا Gresham College

بإنشائها. املرسوم صدور بعد لها رئيس أول Brouncher اللورد وُعنيِّ الجمعية،
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الجمعيات أقدم من أنها كما الربيطانية، بالجزر علمية جمعية أقدم امللكية فالجمعية
التي الزيتون حديقة اسم من مشتقة أكاديمية وكلمة أوروبا، يف العلمية األكاديميات أو
أسسه الذي اإلسكندرية أكاديمية هو أكاديمية أقدم ولعل أفالطون، إليها يختلف كان
املشهورة، اإلسكندرية مكتبة بها ملحًقا وكان امليالد، قبل الثالث القرن يف األول بطليموس
Dublin يف ملكية جمعية منها علمية؛ أخرى جمعيات بلندن امللكية الجمعية إنشاء تال وقد
خاصة فروع لدراسة جمعيات أُنِشئت كما باسكتلندا، أدنربه يف ملكية وجمعية بأيرلندا،
عام Linnean اللينية الجمعية أقدمها لعل الحديثة، الفلسفة أو الحديث العلم فروع من
السويدي العالم Linnaeus من اسمها تشتق الجمعية وهذه النبات، علم لدراسة ١٧٨٨
لفروع جمعيات إنشاء ذلك تال ثم للنباتات، العلمي التقسيم وضع الذي ١٧٠٧–١٧٧٨)
وغريها، الرياضية والجمعية الكيميائية والجمعية امللكية الفلكية كالجمعية املختلفة، العلم
الربيطانية اإلمرباطورية أنحاء ويف الربيطانية، الجزر أنحاء يف الجمعيات هذه وتعددت

بأرسها.
املقرتنة الفكرية للحركة نتيجة جاء قد بلندن امللكية الجمعية إنشاء كان وإذا
اعتباره يمكن إنشائها من األوىل األطوار يف الجمعية هذه تاريخ فإن النهضة، بعرص
ذلك يف بريطانيا علماء من مربز عالم فكل بريطانيا، يف التجريبية العلوم لتقدم ممثًال
بتاريخ نجد الجمعية صحيفة ففي بها، متصًال أو امللكية الجمعية يف عضًوا كان العرص
Salisbury ل الالتيني االسم وهو ،Sarum أسقف اللورد أن ١٦٧١ سنة ديسمرب ٢١
بجامعة الرياضيات أستاذ Isaac Newton نيوتن إيزاك املسرت الجمعية لعضوية ح ُرشِّ
وانتِخب ،١٦٧١-١٦٧٢ سنة يناير ١١ يف الجمعية يف عضًوا نيوتن انتُِخب وقِد كمربدج،
الجمعية قامت وقد ،١٧٢٧ عام مات أن إىل لها رئيًسا وبقَي ،١٧٠٣ سنة لها رئيًسا
Philosophiae بالكامل وعنوانه ،Principia باسم املشهور نيوتن كتاب بطبع امللكية
علوم أسس نيوتن فيه وضع الذي املؤلَّف وهو ،Natruralis Principia Mathematica
أخذ فقد الوقت، ذلك يف عرسمايل يف امللكية الجمعية كانت وملا والطبيعة، والفلك امليكانيكا
يتحمل أن نفسه عىل الجمعية وعضو نيوتن صديق اإلنجليزي الفلكي Edmund Halley
املعارصين الجمعية أعضاء من وكان الخاص، ماله من الكتاب هذا طبع مصاريف جميع
Robertو بلندن املشهورة بول سانت كاتدرائية بنى الذي رن كرستوفر السري لنيوتن
يف كبري فضل له وكان آرائه، يف حادَّة مناقشة نيوتن ناقش الذي الطبيعي العالم Hooke

عليها. والربهنة العلمية نظرياته تحديد عىل نيوتن مساعدة
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القرن وأوائل عرش السابع القرن أواخر أي العرص؛ ذلك تاريخ إىل نظرنا إذا وإننا
وقد الوقت ذلك يف اإلنجليز نجد إنجلرتا يف الفكرية الحياة تاريخ من كجزء عرش الثامن
األوروبية القارة يف يكن لم أنه هذا معنى وليس أوروبا، يف العلمية الحركة ا حقٍّ تزعموا
الذي وهو أملانيا، يف Leibnitz أمثال الكثريون فيهم كان بالعكس بل مربزون، علماء
Pascalو Descartesو والتكامل التفاضل حساب اخرتاع رشف يف نيوتن مع اشرتك
جميًعا هؤالء بني يكن فلم ذلك ومع فرنسا، يف العلوم أكاديمية تأسيس يف اشرتكا اللذين
أضاف ما بقدر النظرية) الفلسفة عن النظر (برصف التجريبية العلوم إىل أضاف من
من إنتاًجا أكثر األوروبية البالد من بلد أي يف العلماء من مجموعة هناك تكن ولم نيوتن،

نيوتن. بزعامة اإلنجليزية املجموعة
القرنني يف االخرتاع يف عظيم تقدم أوروبا يف التجريبية العلوم تقدم عن نتج وقد
يف فهو الحقيقة، ويُظهر الشك يزيل نوًرا كان إن فالعلم عرش، والتاسع عرش الثامن
الطبيعة، قوى عىل التغلب من صاحبها تمكِّن قدرة اإلنجليز، يقول كما نفسه، الوقت
باملعرفة شغف عن نشأت إنما أوروبا يف التجريبية العلوم دراسة أن تقدم فيما رأينا وقد
الكون حقيقة عن الكشف األول هم همُّ وعلماء فالسفة أيدي عىل وقامت االستطالع، وحب

أرساره. إىل والوصول
الطبيعة، يف التحكم أو العالم عىل التسلط يف بالرغبة مدفوعني العلماء هؤالء يكن ولم
تطبيق إىل ذلك أدى الكون، لقوانني املعرفة من إليه وصلوا وما كشوفهم أدَّت فقد ذلك ومع
أيدي عىل البخارية اآللة اخِرتعت عرش الثامن القرن ففي البرش، خدمة يف العلوم هذه
الصناعة يف واستخِدمت واملخرتعني، املهندسني من وغريه (١٧٣٦–١٨١٩) James Watt
القرن ويف واالخرتاع، العلم أساسه البرشي التطور عصور من عرصجديد فبدأ النقل؛ ويف
تدمري بثورة ليست التي الصناعية بالثورة يسمى ما أوروبا يف قام أيًضا عرش الثامن
ثورة هي وإنما املهلكة، األسلحة فيها وتُستخَدم الدماء فيها وتُسَفك الناس فيها يتقاتل
دخلت التي املستحدثة واألدوات الِعَدد وسائر البخارية، اآلالت هي آخر نوع من آالت
العصور يف تُستخَدم كانت التي االبتدائية البسيطة األدوات محل فحلَّت الصناعة، يف
جديدة، أسس عىل املجتمع تنظيم وأُعيد الثروة، فازدادت اإلنتاج ازداد وبذلك السابقة،
من كثريًا وأن الصناعية، الثورة يف ألوروبا زعيمة كانت العظمى بريطانيا أن به املسلَّم ومن
الربيطانيون نقل وقد الصناعة، تقدم يف ووسائلها أساليبها عنها نقل قد األوروبية املمالك
أمريكا، وشمال الجديدة وزيالندا األرضكأسرتاليا يف كثرية بقاع إىل واخرتاعاتهم علومهم
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عىل فيها حياتهم ونظَّموا واملصانع، العلمية الجمعيات فيها وألفوا البالد، هذه فاستطونوا
القرون يف نشأت التي الجامعات أن نجد الحديث عرصنا ويف بريطانيا، يف الحياة نمط
قد الجامعات هذه أن ونجد برامجها، إىل فأضافته الحديث العلم تقبلت قد الوسطى
جزءٍ كل ويف الربيطانية، الجزر بقاع من بقعٍة كل يف جامعة توجد تكاد حتى تعددت
تحت رأينا كما نشأت التي الجامعات فهذه األرجاء، املتسعة إمرباطوريتها أجزاء من
أهم من عامًال صارت حتى الزمن مع تطورت قد الوسطى القرون يف الكنيسة سلطة
بحتة ألغراضفلسفية نشأت التي العلمية واألكاديميات والصناعي، العلمي التقدم عوامل
وباملجتمع وبالصناعة بالحكومة يرتبط منها كل وصار وتنوعت، أيًضا هي تعددت قد
أكاديمي علمي بحث رئيسيني: قسمني إىل ينقسم العلمي البحث وصار حية، قوية بأربطة
هي حيث من البرشية املعرفة إنماء إىل يرمي وهذا نيوتن، إيزاك السري أبحاث نوع من
مشاكلها وحل الصناعات تقدم إىل يرمي تطبيقي أو صناعي وبحث خالصة، معرفة
وأدرك اإلنتاج، وزيادة اآلالت وتحسني االخرتاع عىل العلمية النتائج فيه وتُطبَّق الفنية،
وأعمالهم صناعاتهم تقدم إىل سبيل ال أن واملهندسون العمل ورجال الصناعة رجال
بمنح Alfred Yarrow السري أمثال منهم األغنياء فقام ذاته، العلم تقدم طريق عن إال
الجمعية ألفريد السري وهب وقد املحض، العلمي صللبحث لتُخصَّ أموالهم امللكية الجمعية
من يطاَلب ال للبحث، أستاذيات خمسة إلنشاء ِريُعها ص يَُخصَّ إنجليزي جنيه ١٠٠٠٠٠
١٩٢٠ عام منذ الربيطانية الحكومة وقامت العلمي، بحثه يف االستمرار من بأكثر يُمنَُحها
يف رصدت كما العلمي، للبحث ص تخصَّ سنويٍّا جنيه ٦٠٠٠ مبلغ امللكية الجمعية بمنح
الجامعات من ولكثرٍي وكمربدج أكسفورد جامعتي من لكل كبرية إعانات الدولة ميزانية
نُُظمها يف تغيري أي الجامعات هذه من الحكومة تتطلب أن دون لندن كجامعة الحديثة
البالد أنحاء وسائر بريطانيا يف وقف مما كثرٍي من قليًال إالَّ هذا وليس وسائلها، أو
يف الطلبة من للمتفوقني ص تُخصَّ مكافآت فمن العلمي، والبحث العلم عىل الربيطانية
تقديًرا تُمنَح سنوية وجوائز ميداليات ومن العلماء من للباحثني مالية وإعانات الجامعات

والتعضيد. التشجيع وسائل من ذلك وغري العلمي، لإلنتاج
كان وما Colleges أروقتها أو وكمربدج أكسفورد جامعتي دور إىل اإلشارة سبقت
يزور الذي وأن الجامعتني، هاتني يف واالجتماعية العلمية الحياة تطور يف أثر من لها
القرون عن املوروثة فالتقاليد واضًحا، األثر بهذا َليَْشُعُر فيها الحياة ويلمس الدور هذه
تكاد هذه كل التقليد، عىل ومحافظة للقديم احرتام من القرون هذه وعقلية الوسطى
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التنافس بينها، للتنافس مجاًال ينشئ الدور هذه وتعدد وكمربدج، أكسفورد دور يف تُلَمس
السمعة من عاٍل مستًوى عىل املحافظة يف والتنافس البدنية الرياضة يف والتنافس العلم يف
وكمربدج أكسفورد مثل متنافستني متناظرتني جامعتني وجود إن ثم الشمائل، وحسن
البالد أنحاء سائر ويف بل إنجلرتا، يف واالجتماعية الفكرية الحياة تقدم يف األثر أبعد له كان
نهر عىل وكمربدج أكسفورد جامعتي بني سنويٍّا يُعَقد الذي التجديف وسباق الربيطانية،
ألول ظهر وربما املختلفة، جهودهما يف الجامعتني بني التسابق عىل رمز هو إنما التيمس
الجامعات يف الخلق تكوين بني عالقة ال وأْن علمية، محارضة يف الُخلُق أُْقِحم أنني وهلة
فالعمل خاطئة؛ ، شكَّ وال نظرة، السطحية النظرة هذه أن إالَّ العلم، تقدم وبني الربيطانية
له نجاح ال وخلقية نفسية صفات يتطلب آخر ميدان أي يف كالعمل العلمي امليدان يف
بإنجلرتا، لندن مدينة من القريب جرنتش مرصد أزور كنت أنني أذكر وإنني بغريها،
Sir Franck Dyson الوقت ذلك يف املرصد مدير وكان البالد، تلك يف الرئييس املرصد وهو
الزوال، مستوى يف النجوم به يرقبون الذي املنظار فأراني الزيارة، هذه يف يصحبني
بعض أن يل ذكر ثم سنة، مائتي نحو إىل صنعه يرجع قديم املنظار هذا أن وأخربني
زر عىل الضغط بها الراصد يستطيع الصنع حديثة بمناظري ز ُجهِّ قد أمريكا يف املراصد
عليه، يرصد الذي الكريس وضع أو منها يرصد التي الغرفة أرض يحرك أن كهربائي
جرينتش يف الراصد أن حني يف الرصد، عملية يف عضالته وال جسمه يجهد ال بحيث
مثًال ظهره عىل يستلقي كأن مألوفة، وغري مجهدة جسمانية أوضاع اتخاذ إىل مضطر
الَفَخار من كثرٍي بيشءٍ الحقيقة هذه فرانك السري يل ذكر وقد الرصد، عملية من ليتمكن
أن العتيقة بآلته جرينتش يف يستطيع قوله حدِّ عىل هو إذ األمريكية؛ املراصد عىل والزهو
بآالتها األمريكية املراصد إليه تصل ا عمَّ وإحكاًما دقًة تقل ال نتائج إىل الرصد يف يصل
الصعاب عىل التغلب روح عىل ينطوي الذي الُخلُق هذا أن معي تسلِّمون وأظنكم الحديثة،

العلمية. البحوث نتائج يف األثر أكرب له يكون بأن خليٌق
الربيطانيني العلماء مساهمة عن أتكلم وأنا مني ينتظر كان حرضاتكم بعض لعل
َفَرداي أمثال منهم البارزين األقل عىل أو العلماء، هؤالء أسماء أرسد أن العلوم تقدم يف
العلم، تقدم يف أثر من البحوث لهذه كان وما العلمية بحوثهم أصف وأن ولِسَرت، ودارِون
عىل وال حتى الزمن، من ساعة بعض أو ساعة يف بها القيام يمكن ال املهمة هذه ولكن
ال ما ومنها أفهمه، أني أزعم ما منها األرجاء، متسعة التجريبية فالعلوم التلخيص، سبيل
أية وعىل عديدة، أجياًال يمتد الوسطى القرون منذ العلوم هذه وتاريخ أفهمه، أني أزعم
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مجهولة تكون ال تكاد املختلفة العصور يف اإلنجليز العلماء من البارزين أسماء فإن حال
ألحد.

واألطوار إنجلرتا، يف العلمية الحركة منشأ إىل أشري أن هذا حديثي يف أردت وإنما
مجهوداتهم يف للربيطانيني مميزة رأيتها التي الصفات وبعض تاريخها، يف الرئيسية

والسالم. ذلك، يف قت ُوفِّ قد أكون فلعيلِّ العلمية،
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باشا عفيفي حافظ الدكتور املعايل صاحب لحرضة

بينها واملقارنة والدستورية، الدكتاتورية الحكم نظم عن األخري العهد يف الكالم كثر
شديدين، وتحامل نقد مثار باألخص الدستورية النظم وكانت مثالبها، أو مزاياها وتَعداد
العرص، روح تساير ال جامدة بالية نظًما أصبحت إنها وقيل والقصور، بالعجز فاتُِّهَمت
لبثِّ أداة غدت بالعكس وإنها والرخاء، االستقرار طريق إىل الشعوب لقيادة تكفي وال
األنظمة ُوِصفت بينما هذا الحزبي، بالتطاحن القومية الجهود وتبديد والفوىض الخالف
وتحقيق النظام، وتدعيم األمور، ترصيف عىل واملقدرة والحزم بالقوة الدكتاتورية
للحكومات أُتيح ما الرأي هذا ذيوع عىل وساعد الالزمة، بالرسعة القومية األغراض
االقتصادية النواحي بعض يف قصري وقت يف ظاهرة إصالحات من به تقوم أن الدكتاتورية
مظاهر وبهرتهم الدستوري، الحكم مبادئ عن الكثريين أنظار فانرصفت واالجتماعية،

الفردي. الحكم ونجاح الدكتاتورية
الحرب حوادث يف والدستورية الدكتاتورية األنظمة بني املوازنة هذه وجدت وقد
البعض ورأى تغذيها، غزيرة مادة العنيفة السياسية التطورات من َمها تََقدَّ وما الحالية
الحرب نشوب قبل أملانيا أحرزتها التي الرسيعة والعسكرية السياسية االنتصارات يف أخريًا
وانهيار فرنسا، هي كربى ديمقراطية دولة انهزام من ذلك عىل ترتَّب وما نشوبها، وبعد
ورسعتها، وقوتها الدكتاتورية النظم مقدرة عىل قاطعة أدلة واالجتماعية السياسية نظمها
ولست وقيادتها، الشعوب حكم يف وإفالسها واضطرابها الديمقراطية النظم ضعف وعىل
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الحكم وأنواع النيابي الحكم بني املفاضلة أوجه عن املحارضة هذه يف التحدث أنوي
األخرى.

الفقهية الوجهة من اإلنجليزية الدستورية النظم عن أتحدث أن أنوي لست كذلك
كتاب ومنها اللغات، بمختلف قيمة عديدة كتب املوضوع هذا يف ظهرت فقد املحضة،
املحامي ألكسندر األستاذ ألقاها التي القيِّمة املحارضات ترجمة هو بالعربية أخريًا صدر

اإلنجليزي. املرصي االتحاد رعاية تحت املوضوع هذا يف
الربيطاني، الدستور يف العملية النواحي بعض عن أتحدث أن فقط سأحاول ولكني
بطريقة يثبت وأن والظروف، األوقات كل يساير أن استطاع قد الدستور هذا أن وكيف
الربيطانية، األمة حياة يف تعرض التي والشئون املشاكل جميع لحل صالح أنه عملية

الجوهرية. النقط عىل مقتًرصا موجًزا حديثي وسيكون

ليست األزمة وهذه خطرية، أزمة األخري العهد يف أصابتها قد الدستورية النظم أن شكَّ ال
قبل ما إىل ترجع ولكنها سبقتها، التي السياسية الحوادث أو الحارضة الحرب وليدة
أن أيًضا به املسلَّم ومن أثًرا، وأبعد أعمق عوامل إىل ترجع أنها كما عديدة، بأعوام ذلك
إىل يرجع ال الفشل هذا كان وإن الديمقراطية، البالد من كثري يف فشل قد النيابي الحكم
النظم أن وإىل بها، ُطبِّقت التي الوسائل إىل يرجع وإنما ذاتها، الدستوري الحكم أسس
سوى منها يبَق ولم األصلية، ومبادئها طريقتها عن البالد هذه يف انحرفت قد الدستورية

الشعوب. وقيادة للحكم صالحيتها من كثريًا فقدت وبذلك الشكلية؛ املظاهر
ورأى ،١٩٢٨ سنة منذ الدستورية األزمة هذه بأمر الدويل الربملاني املؤتمر ُعِنَي وقد
إنجليزي، أحدهم الدستوري؛ الفقه علماء من أربعة من مؤلفة لجنة إىل ببحثه يعهد أن

إيطايل. والرابع أملاني، والثالث فرنيس، والثاني
السياسيني جميع عليه يطلع بأن جديٌر قيًِّما، صغريًا كتابًا اللجنة هذه نرشت وقد
والتمحيص بالبحث اللجنة هذه أعضاء من عضو كل فيه تناول النيابي، الحكم أنصار من
هذا أسس يف التعديالت من يلزم وما البالد، معظم يف يُطبَّق كما النيابي النظام عيوَب

الصالح. للحكم أداة ليكون تطبيقه؛ طرائق ويف النظام
اآلتية: النقط يف النيابي الحكم إىل املوجهة االنتقادات تلخيص ويمكن

كثرة تستدعيه ما ومع العرص روح مع تتفق ال بصورة النيابية الحكومة بطء (١)
التنفيذ. رسعة ثم البتِّ رسعة من اآلن الحكومات تواجهها التي املتنوعة دة املعقَّ املسائل
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عىل املراقبة حق من املجالس لهذه بما — املتزايدة النيابية املجالس أعضاء رغبة (٢)
من ذلك عىل يرتتب وما بعيد، حدٍّ إىل شئونها يف التدخل يف — التنفيذية السلطة أعمال

الحكومات. سلطة إضعاف
ذلك عىل ترتب وما املتناقضة، املصالح ذات السياسية والجماعات األحزاب كثرة (٣)

النيابي. الحكم بالد أكثر يف معمرة قوية حكومات تأليف إمكان عدم من

دعايتهم يف الحكم من النوع هذا أعداء إليها يستند التي الرئيسية العيوب هي هذه
الحقيقي الفساد من مستمدة وهي الحق، من كثريًا أقوالهم يف أن والواقع النطاق، الواسعة
الديمقراطية أنصار ولكن األخري، العهد يف كثرية بالد يف النيابي الحكم نظم إىل تطرق الذي
النظم أن يف نظرهم وجهة وتعزز حجتهم تدعم التي األدلة جميع لديهم الدستورية والنظم
الحكم، نظم خري كانت الصحيح بروحها وُطبِّقت حقيقتها، عىل ُفِهمت متى الدستورية
ورفاهيتها، رخائها عىل والعمل الشعوب تنظيم يف الدكتاتورية من كفاية أقل ليست وأنها
وعزًما حزًما الدكتاتورية من أقل األزمات إبَّان ليست املنظمة الصحيحة الديمقراطية وأن
إنكلرتا يف الدستوري الحكم نجح فقد الكفاح؛ عىل مقدرة منها أقل وليست ورسعًة،
نظمها جميع يف العرص روح تساير أن إنكلرتا واستطاعت الحرب، ووقت السلم وقت

بنجاح. الحديث التقدم أطوار كل تجوز وأن والتعليمية، واالجتماعية االقتصادية
ومع الدستورية، النظم ظل يف وهي الحالية الحرب العظمى بريطانيا دخلت وقد
األخطار أعظم وتواجه املدمرة، القوى أعظم لقتالها يحشد جباًرا قويٍّا عدوٍّا تخاصم أنها
تنزل أن وال فيها، الحكم نظام تغري أن يف لحظة تفكر لم فإنها تاريخها؛ يف عرفتها التي
وأزيز القنابل وابل تحت قائًما اإلنجليزي الربملان زال وما العريقة، الدستورية نظمها عن
الخطر ساعة الربيطانية الديمقراطية تفقد ولم ويقرر، ويبحث يناقش امُلِغرية الطائرات
أعظم يف البتِّ رسعة تنُقْصها ولم أعصابها، ومتانة وشجاعتها حزمها من شيئًا الداهم
اعتداء، كل صخرته عىل يتحطم التي الديمقراطية معقل إنكلرتا زالت وما وأَجلِّها، املسائل
إعجاب. كل تثري رائعة جهوًدا عدوِّها ملكافحة الربيطانية اإلمرباطورية مع تبذل زالت وما
أحرزتها التي العظيمة النتائج هذه تحقيق إىل ق توفَّ لم العظمى بريطانيا أن ريَب وال
تاريخها؛ مراحل من مرحلة أدق الحارضيف يف املايضأو يف سواء الدستوري الحكم ظل يف
باألخص ألنها بل الدستورية؛ األنظمة إىل وتحتكم الديمقراطية، باملبادئ فقط تدين ألنها
تطبقها وأن الصحيحة، الديمقراطية النظم روح تفهم أن األجيال ممر عىل استطاعت قد
مثال أحسن هو العظمى بريطانيا فنظام تطبيقها، من الغاية تحقق التي الصور بأفضل
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ومن الشعب» «سلطان وآخًرا: أوًال النظام هذا وأساس الدستورية» «بامللكية ى يسمَّ ملا
يف أو القضاء يف أو الداخلية اإلدارة يف سواء املتعددة النظام هذا نواحي من النظر دقق
أسسها جميع يف متغلغلة بارزة الديمقراطية النزعة هذه رأى االجتماعية مظاهره سائر

ونواحيها.
يف املعروفة الدساتري جميع يخالف العالم دساتري أقدم وهو الربيطاني والدستور
مكتسبة، حقوق عليها ترتبت سياسية تقاليد من مزيج هو بل مكتوب، بدستور ليس أنه
الساسة جميع نظر يف التقاليد ولهذه مختلفة، عهود يف تقررت ترشيعية نصوص ومن

القانون. احرتام الربيطانيني
كتابًا يعتربونه ال فإنهم العميق، االحرتام من لدستورهم اإلنجليز يُِكنُّه مما وبالرغم
القوانني صيغت وقد الجديدة، والقرارات بالتفسري تعديله من بأًسا يرون وال ًسا، مقدَّ
الظروفواألحوال، ملختلف َوفًقا تفرسَّ أن يمكن مرنة، يفصيغ دائًما الربيطانية الدستورية
قوانينها ظل يف تسري أن دائًما إنكلرتا استطاعت ولهذا العرص؛ روح مع دائًما تتمىش وأن
واالجتماعية، االقتصادية والتطورات االنقالبات جميع تتقبل وأن األمام، إىل الدستورية
إلجراء صورة األحيان معظم يف تِجْد ولم مشقة، دون العرصية الحياة مطالب تحقق وأن
الدساتري ذات الديمقراطية البالد يف عادًة يحدث كما الدستورية قوانينها يف كثرية تعديالت
الربملان يقبله عاديٍّ بقانون يتم اإلنجليزي الدستور تعديل أن ذلك إىل أضف املكتوبة،
تلجأ التي املعقدة اإلجراءات تلك إىل اإلنجليزي الدستور تعديل يحتاج فال عاديَّة، بأغلبية
يكون يكاد أمًرا بل ا شاقٍّ أمًرا التعديل تجعل والتي األخرى، النيابية الحكومات إليها

مستحيًال.
قد مكتوب بدستور تقيده وعدم ملرونته نظًرا إنكلرتا يف النيابي الحكم أن والواقع
وأن األخرى، البالد يف الحكم هذا إىل هت ُوجِّ التي األساسية العيوب من ينجو أن استطاع
يف عنها تقل ال برسعة له تعرض التي املشاكل يحل وأن والظروف، األوقات كل يساير
التقاليد من كثري يف التطبيق عند تبدو العمل يف الرسعة وهذه الدكتاتوري، الحكم ظل
السلطة ولكن يشء، كل يملك فالربملان اإلنجليزي، الربملان عليها يسري التي الدستورية
يضع الذي هو الوزارة فرئيس الترشيعية، السلطة أعمال عادًة تنظِّم التي هي التنفيذية
يف املجلس يخرج وال العموم، مجلس يف املعارضة رئيس مع باالتفاق األعمال جدول
يهم ما كل أوًال يبحث املجلس أن ذلك عىل ويرتتب األعمال، جدول عن عادًة مناقشاته

46



بريطانيا يف الربملانية النظم

الحكومة وسع ويف واحد، يوم يف املطلوب الترشيع ينجز أن وسعه ويف برسعة، الحكومة
متوالية. ألياٍم الليل طول انعقاده إىل األمر أدَّى ولو ذلك، إليه تطلب أن

متى لجنة بهيئة كله ينعقد العموم فمجلس لجان، اإلنجليزي الربملان يف توجد وال
وتجتمع للبحث، املطروح املوضوع يهمه من االجتماع ويحرض القوانني، من قانون بُِحث
ملرشوع األوىل القراءة بعد مبارشة املجلس وكيل ويجمعها باستمرار، العامة اللجنة هذه
يومني أو يوم يف جلستني أو جلسة من أكثر حالة كل يف بحثها يتعدى وال القانون،

الثانية. القراءة املرشوع ليقرأ املجلس ينعقد ذلك وبعد متتاليني،
وذلك للمجلس، القوانني مشاريع تقديم بحق فعًال وحدها الحكومة تختص كذلك
بعد تُرَفض ثم األعضاء، بها يتقدم ناقصة قوانني بحث يف وقته املجلس يضيع ال حتى

طويلة. مناقشات
التقاليد أن إالَّ القوانني مشاريع تقديم لألعضاء يبيح اإلنجليزي الدستور أن ومع
مستحيًال، أو صعبًا تنفيذه جعلت حتى القيود؛ من بكثرٍي الحق هذا قيَّدت الدستورية
أية تنفيذه يف الدولة يكلِّف قانون مرشوع تقديم من األعضاء منع هو القيود هذه وأول
املستشارين مكتب بمعرفة ومراجعته تحريره تم إذا إالَّ آخر أيمرشوع يقدَّم ال وأن نفقة،
األعضاء يقدِّمها التي القوانني مشاريع وجميع اإلنجليزية، املالية لوزارة التابع القضائيني
ويف الجمعة، يوم هو األسبوع أيام من واحد يوم يف إالَّ تُنظر ال الرشوط هذه توفر بعد

ذلك. الحكومة قبلت إذا األربعاء يوم هو ثاٍن يوم
ملشاريع أيًضا الجمعة يوم يخصص أن حال كل يف الحق الحكومة لرئيس أن عىل

الحكومة. من املقدمة القوانني
— األعضاء مشاريع لنظر املخصص الوقت لضيق نظًرا — أنه هذا عىل ترتب وقد
مرشوعات من اإلنجليزي الربملان يقبل فلم بالقبول، النوع هذا من قانون يحظى أن يندر
إالَّ سنوات عرش ظرف يف أي ١٩٤٠ وسنة ١٩٣٠ سنة بني األعضاء من املقدَّمة القوانني
يف عضًوا وكان — بالحيوان الرفق جمعية رئيس من ُقدِّم قانون أحدهما اثنني: قانونني
غري رسيًعا قتًال الحيوانات لقتل املذابح يف خاصة آلة باستعمال يقيض — العموم مجلس
هذين من كلٌّ َحِظَي وقد إنكلرتا، يف الحرب قبيل صدر الذي الطالق قانون والثاني ألم، ذي
للمجلس بذلك فسمحت أقرتهما، القائمة الحكومة ألن العموم؛ مجلس بموافقة القانونني

أيًضا. العادية األيام يف بل فقط الجمعة يوم يف ال فيهما يتداول أن
من وتمكينه العموم مجلس اجتماع لتيسري إنكلرتا يف الربملانية التقاليد قضت وقد
ما وكثريًا فقط، عضًوا أربعني اجتماع انعقاده لصحة يكفي أنه قراراته اتخاذ رسعة
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إىل عضو يتقدم حتى املناقشات تستمر ذلك ومع العدد، هذا من أقل املجلس يف يجتمع
بالتأكد الرئيس فيأمر األعضاء، من القانوني العدد وجود عدم إىل نظره فيوجه الرئيس
حضور فيها فيشرتط التصويت، صحة ا أمَّ املالحظة، هذه بمثل أحد يتقدم وقلما ذلك، من

النسبية. األكثرية
الثالثة الساعة من واألحد السبت يوَمي عدا ما األسبوع أيام كل املجلس ويجتمع
الساعة قبل األمور من أمر عىل التصويت يقع وال مساءً، عرشة الحادية الساعة إىل
إلعطاء املعينة الساعة هذه يف يحرضوا أن األعضاء أكثرية عىل السهل فمن عرشة، الحادية
البحث، يف الرسعة هذه تحقيق عىل يساعد إنكلرتا يف الحزبي النظام إن ثم أصواتهم،
أو الحزب كرئيس بذلك لهم املرخص األعضاء سوى الحزب باسم املجلس يف يتكلم فال
كله وهذا األعضاء، من القليل سوى عادًة غريهم يتكلم وال الغاية، لهذه ينتدبهم من
املسائل جميع تمحيص يف الرسعة أسباب ومن الربملاني الحكم يف التيسري إجراءات من

فيها. الرأي وإبداء املعروضة
عن تربو وهي — اإلنجليزية امليزانية لنظر أيام بتحديد أخريًا العرف جرى وقد
عىل يُتََّفق يوًما، عرشون مدته أقىص حد لنظرها وُجِعل — الجنيهات من مليون األلف
حق لهما ويرتك املجلسني، يف املعارضة حزب ورئيس الوزارة رئيس بني تخصيصها

املحدودة. األيام عىل وتقسيمها واألبواب املواضيع اختيار
الضخمة، امليزانية هذه لبحث تكفي ال املحدودة املدة هذه أن وهلة ألول يظهر وقد
أطرافها، جميع من الدولة استعراضسياسة امليزانية بحث من يُقَصد أنه الحقيقة ولكن
وإنما املوظفني، وعدد املرتبات حيث من امليزانية هذه لتفاصيل األعضاء يتعرض فال
املدة تنقيضهذه ال وبذلك امليزانية، هذه عنها تنمُّ التي العامة السياسة مناقشة يقصدون

نافذًا. قانونًا اإلنجليزية امليزانية تصبح حتى القصرية
فأساس العميل، التطبيق باألخصيف تبدو اإلنجليزي الدستوري النظام متانة أن عىل
يف األكثرية واحرتام الحكم، لهذا األقلية واحرتام األكثرية، بحكم الرضا هو النظام هذا
وتأييده، رأيها إبداء يف حريتها بكامل التمتع من وتمكينها األقلية، لرأي الوقت نفس
عليها يقيض األكثرية واجب أن ذلك يف اإلنجليز ويرى ومناقشته، املعارض الرأي ونقد
النهاية يف الحكم ليكون والتسليم؛ الخضوع عىل إرغامها إىل ال األقلية إقناع إىل تسعى أن

حزبية. ال قومية صفة البالد يف الترشيع يتخذ ولكي الجميع؛ برضا
الربيطاني. الدستوري النظام يف أسايس ركن وهذا
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عىل الدستوري عهدها طوال بريطانيا يف الحكم تناوبت التي األحزاب سارت وقد
دائًما. املبدأ هذا

من تمكِّنها عظيمة، بأكثريات األخري العهد يف الحكم تتناوب األحزاب هذه كانت وقد
يف وهو منها حزب يجرؤ فلم ذلك ومع الحزبية، مبادئها تحقيق إىل بالترشيع تسري أن
أو حزبية قوانني يسنَّ أن وال القوانني، من السابق الحزب سنَّه ما يلغي أن عىل الحكم

اآلخر. دون الشعب من فريق ملصلحة
احرتام وهي اإلنجليزي، الشعب بها امتاز التي البارزة الفضائل إحدى لنا يفرس وهذا
وإنما حزب، أو طائفة ملصلحة تصدر لم القوانني هذه أن يعتقد فرد كل فإن القانون؛

الجميع. ملصلحة الجميع برضا عت ُرشِّ

ومساواة األفراد، حرية احرتام هي أخرى، أساسية بميزة اإلنجليزي الدستور يمتاز كذلك
الشعب أفراد لجميع مكفولة العامة الحريات فجميع ذلك وعىل القانون، أمام الجميع
والكتابة، الرأي وحرية االجتماع، وحرية االعتقاد، حرية حقيقية: عملية بصورة الربيطاني

املجتمع. حماية أو النظام لحفظ العام القانون عليه نصَّ ما إالَّ يشء منها يحدُّ ال
أسباب أهم ومن العامة، الحريات مظاهر أهم من إنكلرتا يف االنتخابات وحرية
الذي الوحيد الدستوري البلد هي إنكلرتا كانت وربما إنكلرتا، يف الدستوري الحكم نجاح
جو تفسد التي املختلفة املؤثرات عن بعيدة الحرية بمنتهى العامة االنتخابات فيه تجري

األخرى. الديمقراطية البالد معظم يف االنتخابات
االنتخابات، عىل للحكومة سلطان وال الالمركزية، مبدأ عىل يجري إنكلرتا يف فالحكم
املحلية اإلقليمية أو البلدية السلطات إرشاف تحت واألقاليم املدن جميع يف تجري فهي
لسلطته نظًرا الداخلية وزير يستطيع وال الخاص، وبوليسها املستقلة حكومتها لها التي
وهذه فيها، التأثري يحاول أو االنتخابات شئون يف — أراد إذا — يتدخل أن املحدودة
لنجاح ضمان ذاتها يف هي اإلنجليزية االنتخابات ظلها يف تجري التي التامة الحرية
الذي الحزب لغري بانتخابهم مدينون بأنهم يشعرون ال النوَّاب ألن وذلك النيابي؛ الحكم
بوالء أخرى هيئة أي نحو أو الحكومة نحو يدينون وال نجاحهم، يف ومبادئه بهيبته ساعد
الذين النوَّاب يف يرى الشعب فإن أخرى جهة ومن التفكري، طريق عليهم يفسد خاص
يبقى أنه كما رأيهم، يرتيض أن يجب الذين الحقيقيني ممثليه الصورة هذه عىل انتِخبوا
جهة ومن مصلحته، يف ليست أو يرضاها ال قوانني عمل يف لهم مصلحَة ال بأنهم مقتنًعا
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العنيفة، الحزبية املنافسات إثارة دون يحول تامة بحرية االنتخابات إجراء فإن أخرى
املرشوع. غري والتدخل الضغط وليدة هي التي املرشوعة غري الوسائل إىل االلتجاء ودون
أخالق هو إنكلرتا يف الدستوري الحكم نجاح يف كبري أثٌر له كان آخر عامل ة وثمَّ
كانت وإذا اإلنصاف، وحب والتواضع والجمود الهدوء من عنه يؤثَر وما اإلنجليزي الشعب
بالتواضع، يتصفون األفراد فإن الكربياء، بصفة مجموعها يف تتصف اإلنجليزية األمة
الذي الساطع الذكاء بذلك عادًة اإلنجليز يشتهر ولم النظام، دعائم من دعامة والتواضع
النظام حسن وأحزابهم جماعاتهم يف يسود ولذا الغرور؛ روح أحيانًا األفراد يف يبث
فيها يسطع التي البالد يف عادًة تقل صفات وهي الكفايات، واحرتام للزعماء، واإلخالص
يعترب يجعله بالنفس االعتداد من نوٍع إىل الفطري ذكاؤه يدفعه شخص فكل الذكاء،
أي فهم عىل زعمائه قدرة املقدرة يدعي وأن مركزه، سما مهما شخص ألي ندٍّا نفسه
والطرقات، املقاهي يف للمناقشة عرضة السياسية املسائل أعوص تصبح وبذلك مشكلة؛
الدستوري العالمة الظاهرة هذه إىل أشار وقد السياسية، الجماعات يف النظام وينعدم
وقال الفطري، الذكاء فيها يقل التي األمم يف الدستوري الحكم بنجاح فنوَّه «باجهوت»،
الشعوب يف صادفت قد الديمقراطية النظم بأن القول يؤيد ما هناك «إن ماريوت: السري
والطرب، املرح إىل تميل التي الشعوب يف صادفته مما أعظم نجاًحا الباردة األمزجة ذات
وجود من يقتضيه وما الربملاني النظام أن هي الثابتة فالحقيقة ذلك يف السبب يكن ومهما

رأسه.» مسقط كانت التي البالد يف األعظم النجاح صادف قد منظمة أحزاب
الصحيحة، للديمقراطية مظهر خري هي إنكلرتا يف الحزبية الحياة أن والواقع
النيابي الحكم عنارصنجاح أهم من نشاطها وطرق تكوينها بطبيعة اإلنجليزية واألحزاب

إنكلرتا. يف
من البالد بعض يف شوهد ما بسبب كثرية مطاعن األحزاب نظام إىل َهت ُوجِّ وقد
عىل الحزبية االعتبارات وتغليب الخاصة، مصالحها خدمة إىل أحيانًا واتجاهها كثرتها،
الديمقراطية معاني يفهم لم بلٍد يف صح إذا االنتقاد هذا أن عىل القومية، االعتبارات
رضورة ضد حجة يؤخذ ال فإنه الوطن، مصالح عىل األحزاب مصالح فيه تتغلب الصحيحة
ومواهبهم ملكاتهم وتظهر الساسة منها يتخرج التي العملية املدارس فهي األحزاب،
الذين الرجال يف تتوافر أن يجب التي الخاصة الصفات ي تنمِّ التي وهي السياسية،
املشاريع استنباط يف املنافسة روح تبث التي وهي العامة، األعمال تويلِّ إىل يطمحون
يمنع أن دائًما شأنه من معارض حزب وجود أن يف ريب ال كذلك الدولة، لخدمة العامة

القومية. املصلحة ورعاية االعتدال إىل فريدُّه الحكم، يتوىل الذي الحزب تعسف
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النيابي الحكم سري استقامة لضمان األحزاب وجود رضورة تربر التي األسباب وهذه
األحزاب تؤلَّف أن فيجب تأليفها، إىل الداعية األغراض تحدد التي نفسها هي ونجاحه

لة. مفصَّ لربامج وفًقا األمة مصالح ولخدمة واضحة، سياسية أغراض لتنفيذ
السياسية والتطورات الحوادث وليدة هي الثالثة اإلنجليزية السياسية واألحزاب
جميًعا وتحفزها لة، املفصَّ وبرامجه الراسخة، السياسية مبادؤه منها ولكل واالجتماعية،
الحياة تدعيم الحرصعىل يحرصأشد وجميعها يشء، كل قبل قومية اعتبارات العمل إىل
الطبيعي من يرى حزب فكل واالعتدال، للنزاهة َمثٌَل السيايس كفاحها يف وهي النيابية،
يراه، الذي الرأي يعتنق أن حقه من وأن أغراضه، لتحقيق مثله اآلخر الحزب يسعى أن
السيايس الكفاح خلو لنا يفرسِّ وهذا برنامجه، لتنفيذ لها يفضِّ التي الوسائل يختار وأن
بعض يف الحزبية الحياة تشوب التي والضغائن األحقاد مرارة من إنكلرتا يف االجتماعي أو
اإلنجليز ولكن والعنف، الشدة منتهى يف أحيانًا الكفاح هذا يكون وقد األخرى، البالد

متماثلة. بحقوق يتمتعون خصوم من كفاًحا يعتربونه
يف غالبًا تحدث التي الرسيعة التقلبات تلك إنكلرتا يف الحزبية الحياة تعرف ال كذلك
عضًوا نرى أن النادر ومن خاصة، مصالح لتحقيق أو وقتية، لرضورة تنشأ التي األحزاب
بعد ذلك يفعل فإنه حزبه، من عضو انفصل وإذا آخر، حزب إىل برسعة ينتقل حزب يف

عمله. بصواب واقتناٍع تروٍّ
تعدد وال الحزبية، فوىض تعرف لم أنها إنكلرتا يف النيابية الحياة حظ حسن ومن
لم فإنكلرتا ومتانته، قوته من تصدع أو الدستوري، الحكم سري تعرقل بصورة األحزاب
املحافظني حزب هما كبريين سياسيني حزبني سوى الطويل الدستوري تاريخها يف تعرف
ينمو وأخذ ال، العمَّ حزب هو جديد حزب القرن هذا بداية منذ بها وقام األحرار، وحزب
وقد والضعف، الوهن تواله الذي األحرار حزب مكان يأخذ أن استطاع حتى باضطراد
فيما خصوًصا برامجها وجالءِ مبادئها وضوِح من قوتها اإلنجليزية األحزاب استمدت
وثباتهم يعتنقونها، التي للمبادئ األعضاء إخالص ومن الداخلية، البالد بسياسة يتعلق
لألحرار، وتارًة للمحافظني تارًة بالتناوب، يقع الحكم وكان عنها، الدفاع يف باستمرار
عىل ترتب وقد االنتخابات، نتيجة وفق ال للعمَّ وتارة للمحافظني تارًة األخري العهد ويف
كانت عرش التاسع القرن بداية منذ بريطانيا يف تكونت التي الحكومات أكثر أن ذلك
حزب من عادًة لتشكيلها وتجانسهم أعضائها تماسك من قوتها تستمد قوية، حكومات
الربملان حياة عن عادًة تقلُّ ال طويلة مدة تأييدها عىل الربملانية األكثرية وثبات واحد،
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١٨١٥ سنة منذ أنه من إنكلرتا يف الحكومات ثبات عىل أدل وليس الحكم، إىل رفعها الذي
وتوىل وزيًرا، عرش سبعة الخارجية وزارة توىل سنة مائة ظرف يف أي: — ١٩١٤ سنة إىل
اإلنجليزية الوزارات نظام قام منذ وأنه وكالء، ثمانية فيها الدائم الخارجية وكيل وظيفة
توىل — عام مائتي نحو ظرف يف أي: ١٩٣٠ سنة «ماكدونالد» وزارة إىل «والبول» عهد يف
بخالف وهذا رئيس، لكل ونصف أعوام خمسة بمعدل أي: رئيًسا وثالثون تسعة الوزارة
وزارة تأليف أصبح حتى األوروبية؛ القارة بالد كأغلب األحزاب بكثرة أصيبت التي البالد

األمور. أصعب من معقولة مدة تعيش متحدة متماسكة
ثماني واحدة سنة يف أي: ١٩٣٤ يناير إىل ١٩٣٣ يناير من فرنسا يف الحكم توىل فقد
شهور سبعة األخرية سنة الستني يف الفرنسية الوزارة حياة ومعدل مختلفة، وزارات
— يسمح ال أن الزمان قديم من وتقاليدهم اإلنجليز حكمة قضت فقد لذلك وزارة؛ لكل
إنجلرتا عاشت فقد ولهذا والنمو؛ بالبقاء قويني حزبني من ألكثر إنكلرتا يف — قدمنا كما
حزب يقوم أن االجتماعي التطور رضورات اقتضت ثم واألحرار، املحافظني بحزبي أوًال
حتى يتضاءل؛ نفوذه أخذ الذي األحرار حزب حساب عىل ولكن الحزب هذا فنما ال، العمَّ

النهاية. يف عليه قَيض
األغلبية وهذه اإلنجليزية، الوزارة تأليف يف التجانس وهذا الحزبي، الرسوخ هذا
يتمتع فيما الرس هي الحكم يف بقائها طوال وزارة كل بها تتمتع التي الكبرية الربملانية
الوزارة لرئيس العظيمة القوة وهذه عظيمني، ونفوٍذ قوٍة من اإلنجليزية الوزارة رئيس به
فهي الربملانية، الديمقراطية الحكومة بغريها تقوم ال التي الضوابط أهم هي إنجلرتا يف
من النوع لهذا أُريد فإذا الفوىضوالطغيان، تيار ملنع قوية؛ تنفيذية سلطة دائًما تستلزم
القانون ظل يف واالرتقاء للتقدم وسيلة نفسه الوقت يف يكون وأن يعيشطويًال، أن الحكم
أنه يف اإلنجليزية الوزارة رئيس مركز قوة وتبدو التنفيذية، السلطة تقوية وجب والنظام
يتمتع فهو العام، الرأي وأمام العرش وأمام الربملان أمام الحكومة يمثل الذي الوحيد هو
لوظيفته مختار أنه املمتازة السلطة هذه وأساس الدكتاتورية، السلطة من بنوع الواقع يف
هو واضح مقرر برنامج عىل بناءً السامي املركز لهذا الشعب انتخبه وقد كله، الشعب من

تنفيذه. يف الشعب أمام شخصيٍّا املسئول وهو واضعه،
رئيس مركز اإلنجليزية السياسية األنظمة عن كتابه يف ماريوث السري وصف وقد
الواليات رئيس أو الحرب قبل أملانيا إمرباطور مركز من أقوى بأنه الربيطانية الوزارة
عىل قادٌر أنه كما ويلغيها، الرضائب ويفرض القانون، َ يغريِّ أن يمكنه ألنه اآلن؛ املتحدة
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وتأييد بثقة الوزارة رئيس يحتفظ أن هو واحد، برشط وذلك الدولة، قوى جميع تحريك
العموم. مجلس يف األكثرية

أعمالها لكثرة نظًرا األخرية السنني يف اإلنجليزي الربملان سياسة اتجهت وقد
يسمى ما وهو الوزارة، إىل الترشيعية سلطته من جزء عن النزول إىل وتعقدها وتشعبها،
يحددها معينة وألغراض معينة، ملدة الترشيع حق بتخويلها وذلك املفوَّضة»، «بالسلطات
ويف الرسعة، تستدعي التي األحوال بعض يف عادًة التفويض هذا ويقع العموم، مجلس
استعملت وقد الطوارئ، عند يقع كما الخرباء، إىل تحال التي واملوضوعات الفنية، املسائل
اآلن تستعملها وهي الحارضة، الحرب قبل كثرية أحوال يف الحق هذا اإلنجليزية الوزارة
ملعالجة واسعة سلطات الوزارة إىل املجلس فوَّض فقد صورة، بأوسع الحرب هذه خالل
جميع التفويض هذا بمقتىض الربيطانية الوزارة وتصدر الحرب، بسري املتعلقة املسائل
الربملان، عىل عرضها دون الخارج ويف الداخل يف الحرب دفة إلدارة الالزمة الترشيعات
أن األحوال جميع يف وللمجلس املجلس، رغبات طبق دائًما ترشيعها يف تسري أنها عىل

الصورة. هذه عىل الوزارة تصدره ترشيع أي يعدِّل
نوَّه التي النظرية وهي السلطات، فصل نظرية إىل النهاية يف نشري أن ويحسن
أساًسا واعتُِربَت وغريه، مونتسكو مثل الدستوري؛ الفقه ُكتَّاب من كثريٌ قبل من بأهميتها
الواقع يف تنطبق ال األخرى، الدساتري يف منوالها عىل نُِسج ثم اإلنجليزي، الدستور أسس من
بل فحسب، الترشيعية السلطة هو الربملان فليس االنطباق، كل اإلنجليزي الدستور عىل
ثقته، فقدت إذا الحكم عن تتخىل أن يجب التي التنفيذية السلطة عىل األعىل الرقيب هو
القضاء ا وأمَّ قدمنا، كما املفوَّضة بمقتىضالسلطات الترشيع حق تملك الربيطانية والوزارة
منذ صدر بقانون القضاء استقالل ثبت وقد التنفيذية، السلطة عن استقالله يف ريب فال
أي إقالة اآلن يملك كما تغيريه الربملان يملك عاديٌّ قانون القانون هذا ولكن ،١٧٠١ سنة
أن الربملان يستطيع كذلك اآلن، حتى الحق هذا يستعمل لم أنه ولو القضاة، من قاٍض
أحكام أن الربملان رأى كلما دائًما يحدث ما وهو املحاكم، ألحكام مخالفة قوانني يصدر
يف مثًال حدث فقد البالد؛ يف العام الرأي رغبات مع تتفق ال املسائل من مسألة يف املحاكم
الربملان أكثرية ترَض ولم العمال، نقابات مرشوعية بعدم القضاء َحَكَم أْن ١٩٠٦ سنة
الحكم هذا تطبيق يمنع قانون إصدار إىل الحكومة فاضطرت الحكم، هذا عن العام والرأي

املستقبل. يف
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الوقت يف هو — ترشيعية هيئة أصًال وهو — اللوردات مجلس أن ذلك إىل أضْف
رئيس نفسه الوقت يف هو اللوردات مجلس ورئيس البالد، يف العليا القضائية الهيئة نفسه

انية. الحقَّ وزير هو إذ التنفيذية؛ الهيئة أعضاء وأحد القضائية، الهيئة
تفكِّر وال االمتزاج، هذا رغم األخرى عن الثالث السلطات استقالل يف ريَب ال أنه عىل
هذا نشأ وقد تتعداه، ال عمل منها ولكل األخرى، اختصاص عىل اإلغارة يف منها سلطة
ليس أنه ومع األجيال، تعاقب عىل وقواعده أسسه وتوطدت الزمن، مع املتبادل االحرتام
الترشيعية السلطتني عن القضائية السلطة فصل عىل تنصُّ قاعدة اإلنجليزي الدستور يف
حقيقة االستقالل فهذا اإلنجليزي، القضاء استقالل يف شك أدنى يوجد ال فإنه والتنفيذية،
هيبة ن تكوِّ التي القوة عنارص جميع نشأت هذا ومن الشعب، تاريخ يف متأصلة ثابتة

ونزاهته. واستقالله اإلنجليزي القضاء
أن وللمحاكم العدالة، يفسد الذي البطء يعرف ال ذلك عن فضًال اإلنجليزي والقضاء
فإذا رأيها، َوفق القانون تفرسِّ أن لها أن كما الداخيل، بنظامها يتعلق فيما لنفسها ع ترشِّ

جديد. بترشيع له يعدِّ أن فله وإالَّ فيها، التفسري هذا الربملان قبل

تطبيقه، ووسائل سريه، وطريقة اإلنجليزي، الدستور خواص عن متناثرة خواطر هذه
الديمقراطية يد يف الراسخ القديم الدستور هذا من جعلت التي هي الخواص وهذه
طريق يف دائًما وتسري واألحوال، الظروف كل تساير مدهشة عرصية أداة اإلنجليزية
الدستوري، حكمها متانة يف األمثال مرضب بريطانيا جعلت التي وهي واإلصالح، التطور

مكان. كل يف الديمقراطية أسس فيه تصدعت الذي الوقت يف حتى
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